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Amendement 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4.
 Bovendien:

Schrappen

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat 30 % van de buitenvoorkant of -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten 
met twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

Or. pl

Amendement 1236
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

Schrappen

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
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of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.

Or. en

Motivering

Het regelgevend concept van dit artikel wordt niet ondersteund. Met uitzondering van 
tabaksproducten moeten nicotinehoudende producten, ongeacht hun nicotinegehalte, worden 
aangemerkt als farmaceutisch product. Artikel 18 van het voorstel bevordert de waarborging 
van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid niet en is in strijd met 
artikel 168, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Artikel 18 
betekent een stap terug in vergelijking met de van kracht zijnde Hongaarse regelgeving. 
Daarom is het in de huidige vorm onaanvaardbaar.

Amendement 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
</RepeatBlock-By>
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

Schrappen

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32% voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35% voor lidstaten met drie officiële talen.

Or. it

</AmendB>
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Amendement 1241
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle beslissingen in deze richtlijn zijn in hoge mate door de politiek genomen. Elke wijziging 
moet plaatsvinden overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 1242
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen



PE510.722 6/74 AM\935765NL.doc

NL

Or. cs

Amendement 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 1244
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen
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Or. de

Amendement 1245
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het regelgevend concept van dit artikel wordt niet ondersteund. Met uitzondering van 
tabaksproducten moeten nicotinehoudende producten, ongeacht hun nicotinegehalte, worden 
aangemerkt als farmaceutisch product. Artikel 18 van het voorstel bevordert de waarborging 
van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid niet en is in strijd met 
artikel 168, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Artikel 18 
betekent een stap terug in vergelijking met de van kracht zijnde Hongaarse regelgeving. 
Daarom is het in de huidige vorm onaanvaardbaar.

Amendement 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen



PE510.722 8/74 AM\935765NL.doc

NL

handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Or. it

Amendement 1247
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te stellen 
en aan te passen.

5. De Commissie overlegt uiterlijk (5 jaar 
na omzetting van de richtlijn in nationaal 
recht in alle lidstaten van de EU) een 
rapport inzake de toepassing van verdere 
voorschriften van de richtlijn op 
nicotinehoudende producten. Daarin 
onderzoekt de Commissie de
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen op het gebied van 
nicotinehoudende producten met het oog 
op het consumptiegedrag en de 
productcategorieën.
De Commissie voegt eventueel een 
wetsvoorstel bij het rapport, waarin regels 
betreffende de productveiligheid en het 
maken van reclame voor 
nicotinehoudende producten alsmede 
voorschriften betreffende de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen worden 
vastgelegd.

Or. de
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Amendement 1248
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

5. De Commissie voert vóór 1 januari 
2017 in overleg met relevante 
belanghebbenden en de lidstaten een 
onderzoek uit naar nicotinehoudende 
producten. Dit onderzoek omvat een brede 
veiligheidsevaluatie, een risicobeoordeling 
en een kosten-batenanalyse, en bevat een 
reeks mogelijke wetgevingsopties. 

Or. en

Motivering

Elektronische sigaretten zijn geen geneesmiddel, aangezien er niet van wordt beweerd dat zij 
de menselijke gezondheid verbeteren of ziekten voorkomen. Bovendien is het ook geen 
tabaksproduct, ondanks dat er nicotine in wordt verdampt. Bijgevolg vallen ze niet onder de 
geneesmiddelenwetgeving en ook niet onder de wetgeving voor tabaksproducten. Deze 
wijziging roept op tot een onderzoek om voor deze nieuwe producten passende 
wetgevingsopties voor te leggen.

Amendement 1249
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk twee jaar na de in 
artikel 25, lid 1, bedoelde datum dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad en het Economisch en Sociaal 
Comité een verslag in over de vraag of 
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nadere wetgeving moet worden 
voorgesteld inzake het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten 
die niet zijn toegelaten op grond van 
Richtlijn 2001/83/EG. 
In het verslag geeft de Commissie in het 
bijzonder aan welke elementen vanwege 
de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
en technische kennis overwogen dienen te 
worden, met inbegrip van de ontwikkeling 
van internationaal overeengekomen 
regels en normen betreffende producten, 
waarbij bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan:
a) de normen voor de productie en 
levering van nicotinehoudende producten;
b) de passende minimumleeftijd voor het 
verkopen en kopen van nicotinehoudende 
producten;
c) de vereisten inzake 
consumenteninformatie; 
d) reclame en communicatie in verband 
met het schadebeperkende vermogen van 
de producten, inclusief het gebruik van 
wetenschappelijk onderbouwde 
beweringen over producten;
e) de noodzaak om de beschikbaarheid 
van nicotinehoudende producten voor
consumenten van tabaksproducten te 
waarborgen.
Voor de opstelling van het verslag 
analyseert de Commissie, bijgestaan door 
wetenschappelijke en technische 
deskundigen, de gebruiks- en 
consumptiepatronen van 
nicotinehoudende producten.

Or. en

Motivering

Producten met verlaagd risico zoals e-sigaretten kunnen traditionele tabaksproducten 
vervangen en ertoe bijdragen dat negatieve gevolgen van tabaksgebruik voor de gezondheid 
kunnen worden verminderd. Wettelijke regulering is niet noodzakelijk; in elk geval past het 
verzoek om toelating uit hoofde van de richtlijn inzake geneesmiddelen voor menselijk 
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gebruik niet in de huidige stand van de wetenschap en hoeft deze niet nogmaals te worden 
onderzocht.

Amendement 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Nicotinehoudende producten

1. Nicotinehoudende producten mogen 
slechts in de handel worden gebracht als 
zij zijn toegelaten overeenkomstig:
a) Richtlijn 2001/83/EG, of
b) de vereenvoudigde procedure als 
bedoeld in de leden 2 en 3.
Vereenvoudigde procedure
2. Krachtens de vereenvoudigde 
procedure schrijven de lidstaten voor dat 
de producenten en importeurs van 
nicotinehoudende producten een 
aanvraag voor een vergunning voor het in 
de handel brengen indienen, die het 
volgende bevat:
a) bewijs dat het product is vervaardigd 
overeenkomstig de beginselen en 
richtsnoeren inzake goede 
productiepraktijken; 
b) een gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product, inclusief alle 
ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, en informatie over de 
emissies;
c) een risicobeheerplan, met inbegrip van 
een systeem voor het toezicht op en de 
registratie van de bijwerkingen;
De lidstaten mogen een vergoeding 
vragen voor de verwerking van de 
aanvraag. Daarnaast mogen zij verlangen 



PE510.722 12/74 AM\935765NL.doc

NL

dat de producenten of importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. Elke 
lidstaat houdt naar behoren rekening met 
de door een andere lidstaat reeds 
afgegeven vergunningen.
3. Bij producten die zijn toegelaten op 
grond van de vereenvoudigde procedure 
zorgen de lidstaten ervoor dat aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:
a) het product is duidelijk voorzien van 
een etiket met het nicotinegehalte, de 
gebruiksaanwijzing, aanwijzingen voor 
het melden van bijwerkingen en nadere 
gegevens over de producent;
b) op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking staat de volgende 
gezondheidswaarschuwing:
Dit product is bedoeld voor gebruik door 
bestaande rokers van 18 jaar of ouder als 
alternatief voor sigaretten van tabak. Het 
bevat de zeer verslavende stof nicotine. 
Raadpleeg uw arts als u zwanger bent, 
borstvoeding geeft, allergisch bent voor 
nicotine of propyleenglycol of als u een 
hoge bloeddruk heeft.
c) smaakstoffen zijn niet toegestaan;
d) de verkoop van het product is beperkt 
overeenkomstig de wettelijke leeftijd voor 
de verkoop van tabaksproducten in de 
relevante lidstaat;
e) de producten zijn buiten apotheken te 
koop;
f) reclame en promotie worden goed 
gereguleerd;
4. De lidstaten houden toezicht op de 
ontwikkeling van de markt voor 
nicotinehoudende producten, inclusief de 
vooruitgang die wordt geboekt op het 
gebied van beperking van de schade, en 
alles wat erop wijst dat jongeren erdoor 
worden aangezet tot het gebruik van 
zwaardere middelen. Op basis van het 
bewijsmateriaal brengt de Commissie vijf 
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jaar na de omzettingsdatum van deze 
richtlijn verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. In het verslag 
wordt beoordeeld of er wijzigingen in deze 
richtlijn moeten worden aangebracht.

Or. en

Motivering

Er bestaat bewijs dat e-sigaretten kunnen helpen bij het beleid ter beperking van de 
schadelijke effecten en daarom moeten zij onder andere met betrekking tot de plaatsen van 
verkoop vrijer kunnen concurreren met sigaretten. De producten dienen echter nog steeds te 
voldoen aan passende veiligheids- en kwaliteitsnormen. In het alternatief van een 
vereenvoudigde toelatingsprocedure worden elementen uit zowel de 
geneesmiddelenwetgeving als de tabakswetgeving gebruikt. Gezien het ontbreken van 
gegevens, met name over de gevolgen op lange termijn, dienen wij zorgvuldig te werk te gaan. 
Toezicht blijft nodig en de regeling voor NHP moet binnen vijf jaar worden herzien.

Amendement 1251
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor roken bestemde kruidenproducten Tabakssurrogaten

Or. en

Motivering

De titel van artikel 19 is te beperkt en moet worden uitgebreid tot tabakssurrogaten (zoals 
nicotinevrije vullingen voor e-sigaretten en kruidensigaretten), aangezien deze ook de 
gezondheid schaden.

Amendement 1252
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van voor roken bestemde 
kruidenproducten staat de volgende 
gezondheidswaarschuwing:

Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van voor roken bestemde 
tabakssurrogaten staat de volgende 
gezondheidswaarschuwing:

Or. en

Amendement 1254
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Dit product kan uw gezondheid schaden Dit product is schadelijk voor uw 
gezondheid (schrapping)

Or. el

Amendement 1256
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Dit product kan uw gezondheid schaden Dit product is schadelijk voor uw 
gezondheid (schrapping)

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 - lid 1 – eerste alinea



AM\935765NL.doc 15/74 PE510.722

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Dit product kan uw gezondheid schaden. Dit product is schadelijk voor uw 
gezondheid (schrapping).

Or. de

Amendement 1258
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gezondheidswaarschuwing wordt 
aangebracht op de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
op elke buitenverpakking.

2. De gezondheidswaarschuwing wordt 
aangebracht op de buitenvoorkant, -
onderkant, of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

Or. cs

Amendement 1260
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 15 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 18 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 20 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

Or. de
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Amendement 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De waarschuwing betreffende de 
gezondheid volgens de voorschriften in 
artikel 10, lid 4, beslaat ten minste 30 % 
van de buitenvoorkant of -achterkant van 
de verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32% voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35% voor lidstaten
met drie officiële talen.

3. De waarschuwing betreffende de 
gezondheid volgens de voorschriften in 
artikel 10, lid 4, beslaat ten minste 30 % 
van de buitenvoorkant of -achterkant van 
de verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32% voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35% voor lidstaten 
met meer dan twee officiële talen.

Or. it

Amendement 1262
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Imitaties van tabaksproducten

Het in de handel brengen van imitaties 
van tabaksproducten wordt verboden.

Or. en

Amendement 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Imitaties van tabaksproducten

1. Imitaties van tabaksproducten die 
aantrekkelijk kunnen zijn voor 
minderjarigen en mogelijk kunnen 
aanzetten tot het gebruik van 
tabaksproducten, worden verboden.

Or. en

Motivering

Op jongeren gerichte imitaties van tabaksproducten kunnen het gebruik van tabaksproducten 
door kinderen aanmoedigen. De meeste rokers beginnen met roken wanneer zij nog 
minderjarig zijn. Daarom moeten wij ons erop richten jongeren ervan te weerhouden om te 
gaan roken en het gebruik van imitaties van tabaksproducten, zoals de shisha-pen en de 
hookah-pen, voorkomen, want deze zijn met name aantrekkelijk voor jongeren en maken hen 
vertrouwd met rookgedrag, waardoor de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De negatieve economische en 
sociale gevolgen van de tenuitvoerlegging 
van deze richtlijn worden tegengegaan 
door passende maatregelen en financiële 
steun in het kader van de EU-begroting.

Or. en

Amendement 1265
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 22 Schrappen
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [Publicatiebureau: 
gelieve de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn in te vullen].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
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artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Alle beslissingen in deze richtlijn zijn in hoge mate door de politiek genomen. Elke wijziging 
moet plaatsvinden overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 1266
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen onder de in het onderhavige 
artikel neergelegde voorwaarden. 
Gedelegeerde handelingen kunnen 
uitsluitend worden vastgesteld indien een 
dergelijke bevoegdheidsdelegatie 
uitdrukkelijk in deze richtlijn is voorzien.

Or. de
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Motivering

Het wordt niet efficiënt geacht om iedere afzonderlijke bevoegdheidsdelegatie in de volgende 
leden van deze richtlijn op te sommen.

Amendement 1267
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie behoorlijke raadpleging op 
zowel het niveau van de lidstaten als van 
de Unie waarborgen overeenkomstig 
artikel 4, lid 7, en artikel 5, lid 3, van de 
Kaderovereenkomst van de WHO voor de 
bestrijding van tabaksgebruik (FCTC).

Or. en

Motivering

Deze wijziging werd ingegeven door een brief van het Permanent Comité van Europese 
artsen.

Amendement 1268
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9,
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

2. De in artikel 6, lid 10, artikel 8 lid 4,
(schrapping) artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3,  (schrapping)artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
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handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. el

Toelichting

De geschrapte bepalingen zijn wezenlijke bestanddelen van de wetgevingshandeling. Iedere 
wijziging in deze bepalingen dient derhalve onderworpen te zijn aan de gebruikelijke 
wetgevingsprocedure.

Amendement 1269
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [Publicatiebureau: 
gelieve de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn in te vullen].

2. De (schrapping) bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
de duur van twee jaar met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. de

Motivering

Ter verbetering van de parlementaire controlemogelijkheid dient de duur van de 
bevoegdheidsdelegatie te worden beperkt. Een periode van twee jaar wordt passend geacht, 
omdat het parlement in de gelegenheid dient te worden gesteld om ook binnen een 
zittingsperiode een bepaalde controle uit te oefenen op de Commissie.
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Amendement 1270
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in (schrapping) artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, (schrapping) artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, en
artikel 14, lid 9, (schrapping) bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van (…). (Datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingshandeling in te vullen door het 
Bureau voor Officiële Publicaties). De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het verstrijken van de periode van
vijf jaar een rapport op met betrekking tot 
de bevoegdheidsdelegatie. De delegatie 
van bevoegdheden wordt stilzwijgend met 
termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen deze 
verlenging verzet.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de standaardformulering van het Europees Parlement inzake 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6,
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6,
lid 4, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13,
lid 3, artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. de

Motivering

Vereiste aanpassing: technische aanpassing op grond van wijziging van artikel 6 en artikel 
13 van het voorstel van de Commissie.

Amendement 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen]. datum van inwerkingtreding van 

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3 bis, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 4, lid 
4 bis, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, 
artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, 
artikel 11, lid 3 en artikel 14, lid 9, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van 5 vijf jaar tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen]. datum van inwerkingtreding van 
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deze richtlijn]. deze richtlijn].

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen]. datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9 en 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van drie jaar tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen]. datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn].

Or. it

Amendement 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 

2. De in (schrapping) artikel 4, lid 4,
(schrapping) artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
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artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18,
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

Or. en

Motivering

Samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1275
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in (schrapping) artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. en

Amendement 1276
Sergej Kozlík
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in (schrapping) artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. en

Amendement 1277
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in (schrapping) artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de schrapping van gedelegeerde handelingen in eerdere amendementen.

Amendement 1278
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in  (schrapping)artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, (schrapping) 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. cs

Amendement 1279
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig artikel 8, lid 4 en 
artikel 9, lid 3, letter a-c opgestelde 
gedelegeerde handelingen voorzien in een 
overgangsperiode van ten minste 24 
maanden, waarin verpakkingen van 
rooktabak met daarop aangebracht 
gezondheidswaarschuwingen die in de 
onderhavige richtlijn zijn vastgesteld, 
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gebruikt mogen worden naast 
verpakkingen met daarop 
gezondheidswaarschuwingen die zijn 
vastgesteld in de gedelegeerde handeling 
die overeenkomstig de volmachten uit de 
bovenstaande bepalingen bekend is 
gemaakt.

Or. pl

Motivering

De productie- en distributiecyclus (van het drukken van verpakkingen tot de verkoop ervan bij 
een detaillist duurt tussen de 18 en 24 maanden, wat bij aanzienlijke wijzigingen in het 
uiterlijk van de verpakking kan oplopen tot 36 maanden. Om ongegrond verlies als gevolg 
van de noodzaak om sigaretten uit de handel te nemen, moet – gelet op het bovenstaande –
worden voorzien in een overgangsperiode waarin verpakkingen met "oude" 
gezondheidswaarschuwingen en verpakkingen met pas ingevoerde 
gezondheidswaarschuwingen gelijktijdig in de handel mogen zijn. Hierdoor kan de 
verandering van het verpakkingsmodel soepel verlopen.

Amendement 1280
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de (schrapping) bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit wordt van kracht op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat 
de geldigheid van alle reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
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gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. de

Amendement 1281
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
(schrapping) artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, (schrapping) artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, en 
artikel 14, lid 9, (schrapping) te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in (schrapping) artikel 4, lid 4,
(schrapping) artikel 8, lid 4, artikel 9, 
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lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 4, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt 
van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
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geldigheid van alle reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. de

Motivering

Vereiste aanpassing: technische aanpassing op grond van wijziging van artikel 6 en artikel 
13 van het voorstel van de Commissie.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Dit treedt in 
werking op de dag volgend op de 
publicatie van de beschikking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van alle 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3 bis, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 4, lid 
4 bis, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 3, artikel 
6, lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3 en artikel 14, lid 9, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Dit treedt in 
werking op de dag volgend op de 
publicatie van de beschikking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van alle 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. it

Amendement 1285
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in (schrapping) artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de schrapping van gedelegeerde handelingen in eerdere amendementen.

Amendement 1286
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in (schrapping) artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
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bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 1287
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in (schrapping) artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, (schrapping) artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. cs

Amendement 1288
Sergej Kozlík
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de in dat besluit genoemde 
bevoegdheidsdelegatie. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in (schrapping) artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de in dat besluit 
genoemde bevoegdheidsdelegatie. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 1289
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 

5. Een (schrapping) gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van de termijn van 
twee maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
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maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. de

Amendement 1290
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 
4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 
13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. pl
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Motivering

De geschrapte bepalingen betreffen de bevoegdheid van de Europese Commissie om 
gedelegeerde handelingen op te stellen die gereguleerd moeten worden in een basishandeling 
of in een controleprocedure overeenkomstig artikel 291 VWEU.

Amendement 1291
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3,
(schrapping) artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, en artikel 14, lid 9,
(schrapping) vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 4, (schrapping) artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, 
artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, 
lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Samenhang met eerdere amendementen.

Amendement 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 4, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
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alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. de

Motivering

Vereiste aanpassing: technische aanpassing op grond van wijziging van artikel 6 en artikel 
13 van het voorstel van de Commissie.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9 en artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3 bis, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 4, lid 4 bis, artikel 6, lid 2, 
artikel 6, lid 3, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3 en artikel 14, lid 9, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
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daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. it

Amendement 1295
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10,
(schrapping) artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. cs

Amendement 1296
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 1297
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
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Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 1298
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig (schrapping)
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de schrapping van gedelegeerde handelingen in eerdere amendementen.
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Amendement 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 23 Schrappen
Verslag
1.
Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 25, lid 1, 
bedoelde datum legt de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's een verslag 
voor over de toepassing van deze richtlijn.
Voor de opstelling van dat verslag wordt 
de Commissie bijgestaan door 
wetenschappelijke en technische 
deskundigen om over alle nodige 
gegevens te beschikken.
2.
In het verslag geeft de Commissie in het 
bijzonder aan welke elementen vanwege 
de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
en technische kennis herzien of verder 
uitgewerkt dienen te worden, met inbegrip 
van de ontwikkeling van internationaal 
overeengekomen regels en normen 
betreffende producten, waarbij bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan:
a) de ervaring die is opgedaan met 
betrekking tot het ontwerp van niet onder 
deze richtlijn vallende oppervlakten van 
verpakkingen, rekening houdend met de 
nationale, internationale, juridische, 
economische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen;
b) de marktontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten, waarbij 
onder meer wordt gelet op de krachtens 
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artikel 17 ontvangen kennisgevingen;
c) marktontwikkelingen die een 
aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden opleveren.
De lidstaten verlenen de Commissie 
bijstand bij het verrichten van deze 
toetsing en het opstellen van het verslag, 
en verstrekken haar daartoe alle 
beschikbare informatie.
3. Het verslag gaat vergezeld van alle door 
de Commissie noodzakelijk geachte 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn 
teneinde deze aan de ontwikkelingen in de 
sector van de tabaks- en aanverwante 
producten aan te passen, voor zover dit 
voor de werking van de interne markt 
noodzakelijk is, en rekening te houden 
met nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen en met de ontwikkelingen 
ten aanzien van internationaal 
overeengekomen productnormen.

Or. en

Amendement 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk twee jaar na de in 
artikel 25, lid 1, bedoelde datum legt de 
Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's een verslag voor over de 
economische en sociale gevolgen van de 
toepassing van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 1301
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de marktontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten, waarbij 
onder meer wordt gelet op de krachtens 
artikel 17 ontvangen kennisgevingen;

de marktontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten, waarbij 
onder meer wordt gelet op de krachtens 
artikel 17 ontvangen kennisgevingen en in 
het bijzonder op de potentiële voordelen 
van de verminderde schadelijkheid van 
nieuwe categorieën tabaksproducten en 
het verminderde risico op ziektes als 
gevolg van roken

Or. cs

Amendement 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis. methodologieën om de toxiciteit en 
schadelijkheid realistischer te beoordelen 
en te reglementeren;

Or. da

Toelichting

Punt uit de bestaande Richtlijn 2001/37/EG dat is hersteld.

Amendement 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het potentiële effect van de 
Richtlijn op de Europese tabaksteelt. 

Or. es

Amendement 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter. de evaluatie van de verslavende 
effecten van die ingrediënten welke 
afhankelijkheid in de hand werken;

Or. da

Toelichting

Punt uit de bestaande Richtlijn 2001/37/EG dat is hersteld.

Amendement 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater. de evaluatie van 
tabaksproducten die de schadelijkheid 
mogelijk kunnen verminderen;

Or. da

Toelichting

Punt uit de bestaande Richtlijn 2001/37/EG dat is hersteld.
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Amendement 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies. de ontwikkeling van 
gestandaardiseerde testmethodes voor het 
meten van de gehaltes in sigarettenrook 
van andere bestanddelen dan teer, 
nicotine en koolmonoxide;

Or. da

Toelichting

Punt uit de bestaande Richtlijn 2001/37/EG dat is hersteld.

Amendement 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c sexies. de toxicologische gegevens 
omtrent ingrediënten die van de 
producenten moeten worden verlangd, 
alsmede de wijze waarop zij moeten 
worden getest teneinde de 
volksgezondheidsinstanties in staat te 
stellen het gebruik ervan te beoordelen;

Or. da

Toelichting

Punt uit de bestaande Richtlijn 2001/37/EG dat is hersteld.
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Amendement 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea – letter c septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c septies. de ontwikkeling van normen 
voor andere producten dan sigaretten, met 
name shag.

Or. da

Amendement 1309
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten brengen elke twee jaar 
aan de Commissie verslag uit over de 
handhaving van de maatregelen die zijn 
genomen ingevolge 
Aanbeveling 2003/54/EG van de Raad van 
2 december 2002 inzake de preventie van 
roken en initiatieven ter verbetering van 
de bestrijding van het tabaksgebruik, met 
name met betrekking tot de in de 
nationale wetgeving vastgestelde 
leeftijdsgrenzen en hun plannen om de 
leeftijdsgrens te verhogen teneinde het 
doel van een "rookvrije generatie" te 
verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Volgens de Commissie begint 70 % van de rokers voor het achttiende levensjaar met roken. 
Volgens de aanbeveling van de Raad van 2002 begint 60 % voor het dertiende levensjaar met 
deze gewoonte en 90 % voor het achttiende levensjaar. De wettelijke leeftijd waarop tabak 
mag worden gekocht is in 22 lidstaten 18 jaar en in de overgebleven vijf lidstaten (AT, BE, IT, 
LU en NL) 16 jaar. In de meeste lidstaten is er dus sprake van een ernstig probleem van niet-
naleving van de leeftijdsgrens. De rapportageverplichting in de aanbeveling van de Raad 
moet wettelijk bindend worden.
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Amendement 1310
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten mogen de invoer, de 
verkoop en het verbruik van tabaks- of 
aanverwante producten die aan deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden of 
beperken.

1. Onder voorbehoud van de leden 2 en 3 
mogen de lidstaten (schrapping) de invoer, 
de verkoop en het verbruik van tabaks- of 
aanverwante producten die aan deze 
richtlijn voldoen, niet verbieden of 
beperken.

Or. en

Amendement 1311
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn 
door de bescherming van de 
volksgezondheid. Die nationale 
voorschriften worden samen met de 
motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na 
de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 

2. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om in overeenstemming 
met het Verdrag strengere voorschriften
voor tabaksproducten te handhaven of in 
te voeren, die de lidstaten ter bescherming 
van de volksgezondheid noodzakelijk 
achten, voor zover deze voorschriften niet 
vallen binnen de werkingssfeer van de
voorschriften van deze richtlijn.
(schrapping)
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voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Or. de

Amendement 1312
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften 
invoeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 
en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Die nationale 
voorschriften worden samen met de 
motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na 
de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 
voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 

2. Een lidstaat mag voor onder deze 
richtlijn vallende materies strengere 
nationale voorschriften aannemen of 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn, voor zover deze 
voorschriften verenigbaar zijn met het 
Verdrag. (schrapping)
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dat deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Om redenen van volksgezondheid is het cruciaal dat de lidstaten de mogelijkheid behouden 
om desgewenst in eigen land nog verder te gaan wat betreft maatregelen ter bestrijding van 
het tabaksgebruik en dat de ambities van de lidstaten inzake de bestrijding van het 
tabaksgebruik niet worden beperkt wanneer deze evenredig en verenigbaar zijn met het EU-
recht. Bovendien is er veel voor te zeggen om de lidstaten er niet toe te dwingen zich te 
beraden over regressieve maatregelen na de goedkeuring van de herziene richtlijn.

Amendement 1313
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na 

2. Deze richtlijn dient echter het recht van 
lidstaten om strengere voorschriften in te 
voeren onverlet te laten, mits die 
voorschriften gerechtvaardigd zijn door de 
bescherming van de volksgezondheid,
waarbij het subsidiariteitsbeginsel moet 
worden geëerbiedigd. Die nationale 
voorschriften worden samen met de 
motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. (schrapping)
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de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 
voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Or. el

Toelichting

De richtlijn heeft niet tot doel de markt voor tabaksproducten te versnipperen maar te 
harmoniseren. Tevens moet worden benadrukt dat bescherming van de volksgezondheid 
binnen de bevoegdheden van de lidstaten valt.

Amendement 1314
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die van toepassing zijn op de 
producten die in de desbetreffende lidstaat 
gefabriceerd worden en verkocht. Een 
lidstaat mag ook strengere nationale 
voorschriften invoeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Die nationale 
voorschriften worden onverminderd
Richtlijn 98/34/EG samen met de 
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datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd. 

Or. cs

Amendement 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Voorschriften waarin 
detailhandelaren in tabaksproducten 
wordt aanbevolen deze producten niet te 
etaleren op de plaats van verkoop worden 
geschikte maatregelen geacht voor de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat mag ook strengere nationale 
voorschriften invoeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Die nationale 
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of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

voorschriften worden samen met de 
motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Alle maatregelen die de verkoop van tabaks- en aanverwante producten ontmoedigen, 
waaronder de voorschriften waarin wordt aanbevolen deze producten niet te etaleren in de 
erkende verkooppunten, zijn genomen ter bescherming van de volksgezondheid.

Amendement 1317
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 



PE510.722 54/74 AM\935765NL.doc

NL

de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel en de eisen en 
beginselen van de gemeenschappelijke 
binnenmarkt zijn en of zij geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de lidstaten 
vormen. Wanneer de Commissie binnen de 
genoemde periode geen besluit neemt, 
worden de nationale voorschriften geacht 
te zijn goedgekeurd.

Or. de

Amendement 1318
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, voor niet bij deze 
richtlijn geregelde aspecten nationale 
voorschriften te handhaven of in te 
voeren. Die nationale voorschriften 
moeten gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van dwingende redenen van algemeen 
belang en moeten noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn. Zij mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen en mogen de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 

Schrappen
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in gevaar brengen.

Or. de

Amendement 1319
Martin Callanan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, voor niet bij deze 
richtlijn geregelde aspecten nationale 
voorschriften te handhaven of in te voeren. 
Die nationale voorschriften moeten 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van 
dwingende redenen van algemeen belang 
en moeten noodzakelijk en evenredig aan 
hun doel zijn. Zij mogen geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de 
lidstaten vormen en mogen de integrale 
toepassing van deze richtlijn niet in 
gevaar brengen.

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om voor niet bij deze 
richtlijn geregelde aspecten nationale 
voorschriften te handhaven of in te voeren,
voor zover deze verenigbaar zijn met het 
Verdrag. (schrapping)

Or. en

Motivering

Aangezien het Verdrag van toepassing is, is de geschrapte tekst overbodig.

Amendement 1320
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
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van het Verdrag, voor niet bij deze richtlijn 
geregelde aspecten nationale voorschriften 
te handhaven of in te voeren. Die nationale 
voorschriften moeten gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van dwingende redenen van 
algemeen belang en moeten noodzakelijk 
en evenredig aan hun doel zijn. Zij mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen en mogen de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen.

van het Verdrag, voor niet bij deze richtlijn 
geregelde aspecten nationale voorschriften 
te handhaven of in te voeren. Die nationale 
voorschriften moeten gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van dwingende redenen van 
algemeen belang en moeten noodzakelijk 
en evenredig aan hun doel zijn. Zij mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen (schrapping).

Or. de

Motivering

Het laatste gedeelte van de zin is overbodig, aangezien omzetting van de richtlijn sowieso 
dient plaats te vinden volgens de voorschriften van het Verdrag.

Amendement 1321
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 - lid 3 - letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 a. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om strengere 
voorschriften te voorzien, voor zover zij 
noodzakelijk worden geacht voor de 
bescherming van de volksgezondheid en 
niet in buitensporige mate afwijken van
de in deze richtlijn opgenomen normen 
respectievelijk niet buiten de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallen.

Or. de

Motivering

Buitensporige afwijkingen zouden een grove aantasting van de rechtszekerheid betekenen en 
de doelstelling van de richtlijn meer schaden dan goeddoen.



AM\935765NL.doc 57/74 PE510.722

NL

Amendement 1322
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 18
maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 24
maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

Or. cs

Amendement 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 18 
maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 18 
maanden] en in geval van artikel 6 
uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de 
juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 36 maanden] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. de

Motivering

Vereiste aanpassing: Deze wijziging is noodzakelijk vanwege het feit dat voor het opstellen 
van de EU-lijst met additieven conform artikel 6 meer tijd nodig is.



PE510.722 58/74 AM\935765NL.doc

NL

Amendement 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 26 Schrappen
Overgangsbepaling
De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.
a) tabaksproducten;
b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, 
lid 1, vermelde waarde;
c) voor roken bestemde kruidenproducten.

Or. en

Amendement 1325
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 36 maanden] in de 
handel worden gebracht. 

Or. cs
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Amendement 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht:

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 36 maanden] in de 
handel worden gebracht:

Or. pl

Motivering

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de wijzigingen die uit 
de bepalingen van de richtlijn voortvloeien, te meer daar de gevolgen van deze wijzigingen 
per lidstaat zullen verschillen.

Amendement 1327
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 - lid 1 - inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [(schrapping) 24 
maanden na omzetting in nationaal recht] 
in de handel worden gebracht.

Or. de

Amendement 1328
Timothy Kirkhope
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 42 maanden om de 
benodigde veranderingen in het 
productie- en verpakkingsproces te 
kunnen aanbrengen en de bestaande 
voorraden op te kunnen maken] in de 
handel worden gebracht.

Or. en

Amendement 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 36 maanden] in de 
handel worden gebracht.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen toestaan dat 
nicotinehoudende producten die niet aan 
deze richtlijn voldoen, tot 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 48 
maanden] in de handel worden gebracht.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om nicotinehoudende producten toe te laten als 
farmaceutische producten ter voorkoming van een periode waarin deze producten geheel uit 
de handel worden genomen.

Amendement 1331
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 - lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tabaksproducten; a) sigaretten en shagtabak;

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, 
lid 1, vermelde waarde;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om nicotinehoudende producten toe te laten als 
farmaceutische producten ter voorkoming van een periode waarin deze producten geheel uit 
de handel worden genomen.

Amendement 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, 
lid 1, vermelde waarde;

b) nicotinehoudende producten
(schrapping);

Or. en

Amendement 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, 
lid 1, vermelde waarde;

b) nicotinehoudende producten
(schrapping);

Or. en

Amendement 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, lid 
1, vermelde waarde;

b) nicotinehoudende producten;

Or. pl

Amendement 1336
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 - lid 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor roken bestemde kruidenproducten. c) voor roken bestemde kruidenproducten.

Lidstaten kunnen andere tabaksproducten 
dan sigaretten en shagtabak die niet 
voldoen aan de eisen van deze richtlijn tot 
[datum inwerkingtreding + 42 maanden] 
toestaan.

Or. de

Motivering

Conform overweging (18) van Richtlijn 2001/37/EG dienen overgangsperiodes van voldoende 
omvang te worden toegestaan om de noodzakelijke wijzigingen in de productie te kunnen 
aanbrengen en voorraden weg te kunnen werken. Dit is met name van belang voor kleine en 
middelgrote bedrijven alsmede tabaksplantages waarvoor de richtlijn gevolgen heeft.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -I
Voor gebruik in tabaksproducten 
goedgekeurde additieven
Chemische naam van het additief -
werking - toegestane 
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maximumconcentratie

Or. en

Motivering

De positieve lijst van additieven die in tabaksproducten kunnen worden gebruikt, moet als een 
nieuwe bijlage bij de richtlijn worden gevoegd.

Amendement 1340
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Roken veroorzaakt blaaskanker

Or. en

Motivering

Blaaskanker komt onrustbarend veel voor in de EU (volgens het IARC is het de vierde meest 
voorkomende vorm van kanker bij mannen en de veertiende bij vrouwen) en het roken van 
tabak is de belangrijkste risicofactor voor blaaskanker. Een aantal landen (waaronder 
Australië, Canada en Nieuw-Zeeland) gebruikt deze gezondheidswaarschuwing al voor de 
bewustmaking omtrent het causale verband tussen roken en blaaskanker.

Amendement 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) Uw rook is schadelijk voor uw 
kinderen, familie en vrienden

10) Uw rook verkort het leven van uw 
kinderen, familie en vrienden; stel ze niet 
bloot aan rook

Or. es
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) Roken in het bijzijn van kinderen 
kan wiegendood veroorzaken

Or. en

Motivering

Er moet een nieuwe waarschuwingstekst komen om kinderen en het ongeboren kind te 
beschermen tegen door roken veroorzaakte bedreigingen voor de gezondheid.

Amendement 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Dit product bevat nicotine en 
schaadt de gezondheid.
(Amendement gevoegd bij het amendement 
in de bijlage I, titel 1 bis (nieuw).)

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 18.)

Amendement 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
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 ter) Roken tijdens de zwangerschap 
veroorzaakt vroeggeboorte

Or. en

Motivering

Er moet een nieuwe waarschuwingstekst komen om kinderen en het ongeboren kind te 
beschermen tegen door roken veroorzaakte bedreigingen voor de gezondheid.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 14 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 quater) Kinderen die gedwongen 
meeroken zijn gevoeliger voor astma en 
hersenvliesontsteking

Or. en

Motivering

Er moet een nieuwe waarschuwingstekst komen om kinderen en het ongeboren kind te 
beschermen tegen door roken veroorzaakte bedreigingen voor de gezondheid.

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

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – kop 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de (in artikel 18 bedoelde) 
waarschuwende teksten

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 18.)
</AmendB>

Amendement 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis nieuw
Lijst van schadelijke en potentieel 
schadelijke bestanddelen (SPSB) van 
tabaksproducten en tabaksrook.
Bestanddeel
Acetaldehyde
Acetamide
Aceton
Acroleïne
Acrylamide
Acrylonitril
Aflatoxine B1
4-Aminobifenyl
1-Aminonaftaleen
2-Aminonaftaleen
Ammoniak
Anabasine
o-Anisidine
Arsenicum
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indool)
Benzo[a]anthraceen
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Benz[j]aceanthryleen
Benzeen
Benzo[b]fluorantheen 
Benzo[k]fluorantheen 
Benzo[b]furaan
Benzo[a]pyreen
Benzo[c]fenantreen
Beryllium
1,3-Butadieen
Cadmium
Cafeïnezuur
Koolmonoxide
Catechol
Gechloreerde dioxinen/furanen
Chroom
Chryseen
Kobalt
Cumarine
Cresolen (o-, m- en p-cresol)
Crotonaldehyde
Cyclopenta[c,d]pyreen
Dibenz[a,h]anthraceen
Dibenzo[a,e]pyreen
Dibenzo[a,h]pyreen
Dibenzo[a,i]pyreen
Dibenzo[a,l]pyreen
2,6-Dimethylaniline
Ethylcarbamaat 
Ethylbenzeen 
Ethyleenoxide 
Formaldehyde
Furaan
Glu-P-1 (2-amino-6-methyldipyrido[1,2-
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a:3',2'-d]imidazool)
Glu-P-2 (2-aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazool)
Hydrazine
Cyaanwaterstof
indeno[1,2,3-cd]pyreen
IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-
f]chinoline)
Isopreen
Lood
MeA-α-C (2-amino-3-methyl)-9H-
pyrido[2,3-b]indool)
Kwik
Methylethylketon 
5-Methylchryseen
4-(Methylnitrosamine)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon (NNK)
Naftaleen
Nikkel
Nicotine
Nitrobenzeen
Nitromethaan
2-Nitropropaan
N-Nitrosodiethanolamine (NDELA)
N-Nitrosodiethylamine 
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)
N-Nitrosomethylethylamine
N-Nitrosomorfoline (NMOR)
N-Nitrosonornicotine (NNN)
N-Nitrosopiperidine (NPIP)
N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)
N-Nitrososarcosine (NSAR)
Nornicotine
Fenol
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PhIP (2-amino-1-methyl-6-
phenylimidazol[4,5-b]pyridine)
Polonium-210 
Propionaldehyde
Propyleenoxide 
Chinoline
Seleen
Styreen
o-Toluidine
Tolueen
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimethyl-5H-
pyrido[4,3-b]indool)
Trp-P-2 (1-methyl-3-amino-5H-
pyrido[4,3-b]indool)
Uranium-235
Uranium-238
Vinylacetaat
Vinylchloride 

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om in een nieuwe bijlage een lijst van schadelijke en potentieel schadelijke 
bestanddelen van tabaksproducten en tabaksrook op te stellen, die gelijk is aan de lijst die in 
2009 door de FDA (de Amerikaanse organisatie ter controle op voedingswaren en 
geneesmiddelen) is opgesteld in de "Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act".

Amendement 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

Tabel 1 - SPSB in 
sigarettenrook

Tabel 2 - SPSB in 
rookloze tabak

Tabel 3 - SPSB in shag

Acetaldehyde Acetaldehyde Ammoniak
Acroleïne Arsenicum Arsenicum
Acrylonitril Benzo[a]pyreen Cadmium
4-Aminobifenyl Cadmium Nicotine 
1-Aminonafthaleen Crotonaldehyde NNK*
2-Aminonafthaleen Formaldehyde NNN**
Ammoniak Nicotine
Benzeen NNK* 
Benzo[a]pyreen NNN** 
1,3-Butadieen
Koolmonoxide
Crotonaldehyde
Formaldehyde 
Isopreen
Nicotine
NNK*
NNN**
Tolueen 
_____________
* 4-(methylnitrosamine)-
1-(3-pyridyl)-1-butanon
** N-nitrosonornicotine 

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan het amendement van artikel 5, lid 1, alinea 1. Het is belangrijk om een korte 
lijst van de meest voorkomende gevaarlijke stoffen, uitgesplitst naar soort tabaksproduct, 
samen te stellen die vergelijkbaar is met de Amerikaanse wet ("Tobacco Control Act"). Deze 
nieuwe bijlage vormt een basis om met het onderzoek van de gereguleerde tabaksproducten te 
beginnen zolang er binnen de omzettingstermijn van artikel 25 geen informatie is ingediend 
voor alle schadelijke en potentieel schadelijke bestanddelen.
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Amendement 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III
Toegestaan maximumgehalte in rookloze 
tabak, toxine per gewichtseenheid droge 
tabak:
NNN (N-nitrosonornicotine) en NNK (4-
(methylnitrosamine)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pyreen): 5,0 µg/kg

Or. en

Motivering

In deze tabel worden de aanbevelingen omtrent toxiciteit van de WHO-studiegroep inzake 
tabaksproductenregelgeving weergegeven; zie het verslag getiteld "Report on the Scientific 
Basis of Tobacco Product Regulation WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)".

Amendement 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE IV
EU-wetgeving inzake nicotinehoudende 
producten:
Algemene veiligheid:
Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene 
productveiligheid
Het Rapex-systeem - informatie en 
waarschuwingen over gevaarlijke 
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producten
Verpakking en etikettering:
Richtlijn 67/548/EEG betreffende 
gevaarlijke stoffen
Richtlijn 99/45/EG betreffende 
gevaarlijke preparaten
De indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels - de CLP-
verordening 1272/2008 is van toepassing 
vanaf 2015.
Chemische veiligheid:
Verordening (EG) 1907/2006 betreffende 
de registratie en beoordeling van en 
autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen (REACH)
Elektrische veiligheid:
Richtlijn 2006/95/EG betreffende 
laagspanning
Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit
Richtlijn 2011/65/EU betreffende de 
beperking van gevaarlijke stoffen (BGS) 
(in voorkomend geval)
Richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA)
Richtlijn 2006/66/EG betreffende 
batterijen
Maten en gewichten:
Richtlijn 76/211/EEG betreffende het 
voorverpakken naar gewicht of volume 
van bepaalde producten in 
voorverpakkingen
Richtlijn 2007/45/EG betreffende 
nominale hoeveelheden voor voorverpakte 
producten
Handelspraktijken
Richtlijn 97/7/EG inzake verkopen op 
afstand
Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische 
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handel
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende 
reclame en vergelijkende reclame
Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke 
handelspraktijken

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de bestaande wetgeving inzake consument en veiligheid toepassen op 
nicotinehoudende producten. De eis om verslag uit te brengen betekent dat er een 
systematischere aanpak wordt gevolgd en vormt de basis voor een evaluatie door de 
Commissie die vóór april 2017 moet worden afgerond.


