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Ändringsförslag 1234
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som fastställs i 
punkt 3 ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. fr

Ändringsförslag 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
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ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. pl

Ändringsförslag 1236
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. en

Motivering

De rättsliga aspekterna i denna artikel stöds inte. Nikotinprodukter – med undantag för 
tobaksvaror – ska oberoende av hur mycket nikotin de innehåller klassificeras som läkemedel. 
Artikel 18 i förslaget garanterar inte en hög hälsoskyddsnivå och strider mot artikel 168.7 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 18 utgör ett steg bakåt jämfört med 
de gällande ungerska förordningarna. Därför är den oacceptabel i sin nuvarande form.

Ändringsförslag 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. it

Ändringsförslag 1238
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

b) täcka 15 procent av utsidan av den 
avsedda ytan på styckförpackningen och 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 17 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 20 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. nl

Ändringsförslag 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska begära ett yttrande 
från vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker inom 
24 månader från och med detta direktivs 
ikraftträdande, för att få tillgång till 
tillförlitliga vetenskapliga och 
toxikologiska uppgifter om den eventuella 
skadligheten hos huvudingredienserna i 
elektroniska cigaretter och eventuella 
försiktighetsåtgärder som bör vidtas ur 
användningssynpunkt i fråga om denna 
tobaksliknande produkt. 

Or. fr

Motivering

Kommissionen och dess vetenskapliga kommittéer bör snarast upprätta en rapport om den 
allmänna säkerheten hos de olika typer av elektroniska cigaretter som för närvarande finns 
på marknaden och som ofta inte är reglerade på något sätt.

Ändringsförslag 1240
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 1241
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska. Alla ändringar måste göras inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 1242
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. cs
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Ändringsförslag 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 1244
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1245
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. en

Motivering

De rättsliga aspekterna i denna artikel stöds inte. Nikotinprodukter – med undantag för 
tobaksvaror – ska oberoende av hur mycket nikotin de innehåller klassificeras som läkemedel. 
Artikel 18 i förslaget garanterar inte en hög hälsoskyddsnivå och strider mot artikel 168.7 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 18 utgör ett steg bakåt jämfört med 
de gällande ungerska förordningarna. Därför är den oacceptabel i sin nuvarande form.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1247
Renate Sommer
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

5. Kommissionen ska senast den [fem år 
efter det att direktivet har införlivats i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning] 
lägga fram en rapport om att låta 
nikotinprodukter omfattas av ytterligare 
bestämmelser i direktivet. Rapporten ska 
innehålla en undersökning av den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
på området nikotinprodukter när det 
gäller konsumentbeteende och 
produktkategorier.
Kommissionen ska vid behov bifoga ett 
lagstiftningsförslag till rapporten, och det 
förslaget ska omfatta regler för 
produktsäkerhet, marknadsföring av 
nikotinprodukter samt bestämmelser om 
hälsovarningarnas placering, format, 
layout, utformning och alternering.

Or. de

Ändringsförslag 1248
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

5. Kommissionen ska, senast den 
1 januari 2017, genomföra en 
undersökning om nikotinprodukter i 
samråd med de berörda parterna och 
medlemsstaterna. Undersökningen 
omfattar en övergripande 
säkerhetsbedömning, en riskbedömning 
och en lönsamhetsanalys samt förslag på 
olika potentiella lagstiftningsalternativ. 
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Or. en

Motivering

Elektroniska cigaretter är inte läkemedel eftersom de inte gör några anspråk på att förbättra 
människors hälsa eller förebygga sjukdomar. Trots att de avger nikotin är de dock inte heller 
en tobaksvara. Följaktligen omfattas de varken av lagstiftningen om tobaksvaror eller den om 
läkemedel. I det här ändringsförslaget efterlyses en undersökning för att ta fram lämpliga 
lagstiftningsalternativ för dessa nya produkter.

Ändringsförslag 1249
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast två år efter det datum som 
anges i artikel 25.1 ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om huruvida man ska föreslå 
ytterligare lagstiftning om utsläppandet 
på marknaden av nikotinprodukter som 
inte är tillåtna enligt direktiv 2001/83/EG.
I rapporten ska kommissionen särskilt 
ange vilka faktorer som bör beaktas med 
hänsyn till nya vetenskapliga och tekniska 
rön, inbegripet utvecklingen av 
internationellt överenskomna regler och 
produktstandarder, med särskild 
uppmärksamhet vid
a) standarder för tillverkning och 
tillhandahållande av nikotinprodukter,
b) lämplig minimiålder för försäljning 
och inköp av nikotinprodukter,
c) krav på konsumentinformation, 
d) reklam och meddelanden med 
utgångspunkt i möjligheten att minska de 
skador som produkterna orsakar, 
däribland användning av vetenskapligt 
grundade påståenden om produkterna 
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och
e) behovet av att garantera tillgång till 
nikotinprodukter för konsumenter av 
tobaksvaror.
Vid utarbetandet av rapporten ska 
kommissionen, med bistånd av 
vetenskapliga och tekniska experter, 
analysera användnings- och 
konsumtionsmönstren för 
nikotinprodukter.

Or. en

Motivering

Produkter för vilka riskerna är minimala, t.ex. så kallade e-cigaretter, kan ersätta 
konventionella tobaksprodukter och bidra till att minska de sammantagna negativa 
hälsoeffekterna av tobakskonsumtionen. Det krävs visserligen lagstiftning, men kravet på 
tillstånd enligt direktivet om humanläkemedel motsvarar inte det aktuella forskningsläget och 
bör ses över ännu en gång.

Ändringsförslag 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Nikotinprodukter

1. Nikotinprodukter får endast släppas ut 
på marknaden om de har godkänts i 
enlighet med
a) direktiv 2001/83/EG eller
b) det förenklade förfarande som anges 
det fastställs i punkterna 2 och 3.
Förenklat förfarande
2. Inom ramen för det förenklade 
förfarandet ska medlemsstaterna kräva att 
tillverkare och importörer av 
nikotinprodukter lämnar in en ansökan 
om godkännande för försäljning., vilken 
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ska innehålla följande uppgifter:
a) Bevis för att produkten har tillverkats i 
enlighet med principerna och riktlinjerna 
för god tillverkningssed.
b) En detaljerad beskrivning av produkten 
i fråga, inbegripet alla ingredienser och 
kvantiteter av denna, samt information 
om utsläpp.
c) En riskhanteringsplan, inbegripet ett 
system för övervakning och registrering 
av eventuella negativa effekter.
Medlemsstaterna ska ha rätt att ta ut en 
avgift för behandlingen av ansökan. De 
får också kräva att tillverkarna eller 
importörerna utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Varje medlemsstat ska ta vederbörlig 
hänsyn till godkännanden som tidigare 
utfärdats av en annan medlemsstat.
3. För produkter som godkänns genom 
det förenklade förfarandet ska 
medlemsstaterna se till att följande villkor 
är uppfyllda:
a) Produkten är tydligt märkt med 
nikotininnehåll, bruksanvisningar, 
anvisningar för att rapportera negativa 
effekter och uppgifter om tillverkaren.
b) Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning ska vara försedd med 
följande hälsovarning:
Denna produkt är avsedd att användas av 
etablerade rökare som är minst 18 år som 
ett alternativ till cigaretter med tobak. Den 
innehåller nikotin, som är ett mycket 
beroendeframkallande ämne. Rådgör med 
din läkare om du är gravid eller ammar, 
om du är allergisk mot nikotin eller 
propylenglykol eller om du har högt 
blodtryck. 
c) Smaktillsatser ska inte tillåtas.
d) Försäljningen av produkten ska 
begränsas i enlighet med lagstadgad ålder 
för köp av tobaksvaror i den berörda 
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medlemsstaten.
e) Produkten ska vara tillgänglig för 
försäljning på andra ställen än apotek.
f) Det ska finnas lämplig reglering av 
reklam och marknadsföring.
4. Medlemsstaterna ska övervaka 
utvecklingen på marknaden för 
nikotinprodukter, däribland alla framsteg 
som görs när det gäller skademinskning,
samt eventuella bevis för att produkterna 
är en inkörsport för ungdomar. Mot 
bakgrund av beläggen ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet fem år efter det att tidsfristen för 
införlivandet av detta direktiv har löpt ut. 
I rapporten ska man bedöma om 
direktivet behöver ändras.

Or. en

Motivering

Det finns bevis för att e-cigaretter kan hjälpa till att minska skadorna och därför bör de 
kunna konkurrera friare med cigaretter – när det gäller var de säljs osv. Produkterna bör 
dock fortfarande uppfylla tillämpliga säkerhets- och kvalitetsstandarder. Alternativet 
förenklat godkännandeförfarande bygger på läkemedelsförordningen och 
tobaksförordningen. Vi bör gå försiktigt fram, med tanke på bristen på uppgifter, framför allt 
när det gäller långsiktiga effekter. Det finns ett behov av ytterligare övervakning och 
regelverket för nikotinprodukter bör ses över om fem år.

Ändringsförslag 1251
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Örtprodukter för rökning Tobaksersättning

Or. en

Motivering

Rubriken på artikel 19 är för snäv och bör utvidgas så att den även omfattar tobaksersättning 
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(t.ex. nikotinfria patroner som används i e-cigaretter och örtcigaretter) eftersom de också är 
hälsofarliga.

Ändringsförslag 1252
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning med örtprodukter för 
rökning ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning med tobaksersättning för 
rökning ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

Or. en

Ändringsförslag 1253
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning med örtprodukter för 
rökning ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning med örtprodukter för 
rökning eller nikotinfria produkter för 
förångning eller rökning ska vara försedd 
med följande hälsovarning:

Or. fi

Ändringsförslag 1254
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt skadar din hälsa

Or. el

Ändringsförslag 1255
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna naturliga produkt kan skada din 
hälsa

Or. fr

Motivering

Hälsovarningarna bör vara förenliga med produkternas faktiska innehåll och beskriva dessa 
så ingående som möjligt.

Ändringsförslag 1256
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt skadar din hälsa

Or. en

Ändringsförslag 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, 
Elena Oana Antonescu
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt skadar din hälsa

Or. de

Ändringsförslag 1258
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna hälsovarning ska vara tryckt på 
fram- och baksidans yttre yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning.

2. Denna hälsovarning ska vara tryckt på 
fram-, under- eller baksidans yttre yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning.

Or. cs

Ändringsförslag 1259
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst
15 procent av den avsedda ytan på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 17 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 20 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. nl
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Ändringsförslag 1260
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 
15 procent av den avsedda ytan på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 18 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 20 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med 
tre officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med fler 
än två officiella språk.

Or. it

Ändringsförslag 1262
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Imitationer av tobaksvaror

Utsläppande på marknaden av imitationer 
av tobaksvaror ska förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Imitationer av tobaksvaror

1. Imitationer av tobaksvaror som kan 
tilltala barn och utgör en potentiell 
inkörsport till användning av tobaksvaror 
ska förbjudas.

Or. en

Motivering

Imitationer av tobaksvaror som riktar sig till minderåriga kan uppmuntra barn att använda 
tobaksvaror. De flesta rökare börjar röka när de är minderåriga. Därför bör vi koncentrera 
oss på att avskräcka unga människor från att röka och motverka användningen av imitationer 
av tobaksvaror såsom shisha-pennor eller hookah-pennor, som är särskilt attraktiva för unga 
människor samt gör dem bekanta med rökning och därmed äventyrar folkhälsan.

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

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De negativa ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av genomförandet av 
detta direktiv ska motverkas genom 
lämpliga åtgärder och ekonomiskt stöd 
inom ramen för EU-budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 1265
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
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giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är ytterst politiska. Alla ändringar måste göras inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 1266
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel. 
Delegerade akter kan endast antas i de 
fall där en sådan delegering av 
befogenhet uttryckligen föreskrivs i detta 
direktiv. 

Or. de
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Motivering

Det verkar ineffektivt att räkna upp varje delegering av befogenhet i detta direktiv i de 
kommande punkterna.

Ändringsförslag 1267
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När kommissionen utarbetar 
delegerade akter ska den i tillräcklig 
utsträckning genomföra samråd på 
medlemsstats- och unionsnivå i enlighet 
med artikel 4.7 och artikel 5.3 i WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag inspirerades av en skrivelse från den ständiga kommittén för 
europeiska läkare.

Ändringsförslag 1268
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 6.10, 8.4, 10.5, 
11.3, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].
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Or. el

Motivering

Det som raderats anses vara grundläggande fakta i lagstiftningen. Därför måste varje 
ändring av dessa fakta underkastas det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Ändringsförslag 1269
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska ges till kommissionen för en 
tvåårsperiod från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Motivering

För att stärka den parlamentariska kontrollen måste befogenheten ges under en begränsad 
period. Två år framstår som lämpligt, eftersom parlamentet måste ha möjlighet att även inom 
en mandatperiod utöva viss kontroll över kommissionen.

Ändringsförslag 1270
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 11.3, 13.3, 13.4 och 14.9, 
ska ges till kommissionen för en period av 
fem år från och med den […]. 
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den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

(Publikationsbyrån ska ange dagen för 
ikraftträdande för denna 
ändringsrättsakt). Kommissionen ska 
avlägga en rapport om befogenheten att 
anta delegerade akter senast nio månader 
före femårsperiodens slut. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

I enlighet med parlamentets standardordalydelse om delegerade akter.

Ändringsförslag 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.4, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en rent formell anpassning som följer av ändringarna av artiklarna 6 
och 13 i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: the date of the 
entry into force of this Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 
4.4a, 6.2, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3 
och 14.9, ska ges till kommissionen under 
en femårsperiod från och med den [Office 
of Publications: the date of the entry into 
force of this Directive].

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: the date of the 
entry into force of this Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen under en treårsperiod från 
och med den [Office of Publications: the 
date of the entry into force of this 
Directive].

Or. it
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Ändringsförslag 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.4, 8.4, 9.3, 10.5, 
11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1275
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Ändringsförslag 1276
Sergej Kozlík



AM\935765SV.doc 27/78 PE510.722v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Ändringsförslag 1277
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Motivering

I enlighet med strykningen av delegerade akter i tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1278
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. cs

Ändringsförslag 1279
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegerade akter som antas på 
grundval av artiklarna 8.4 och 9.3 a–c 
föreskriver en minst 24 månader lång 
övergångsperiod under vilken 
förpackningar för tobak för rökning som 
har försetts med hälsovarningar i enlighet 
med detta direktiv får användas parallellt 
med sådana förpackningar som har 
försetts med hälsovarningar i enlighet 
med en delegerad akt antagen på 
grundval av de i ovanstående 
bestämmelserna angivna befogenheter.

Or. pl

Motivering

Produktions- och distributionscykeln (från förpackningarnas framställning till deras 
försäljning i detaljhandeln) 18 till 24 månader lång och kan vid omfattande förändringar av 
förpackningens utseende vara upp till 36 månader. I syfte att undvika omotiverade förluster 
till följd av återkallande av cigaretter från marknaden bör man av denna anledning föreskriva 
en övergångsperiod då förpackningar försedda med de ”gamla” hälsovarningarna får finnas 
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i handeln parallellt med förpackningar försedda med de nyinförda varningarna. Detta 
kommer att möjliggöra en smidig förändring av förpackningarnas utformning.

Ändringsförslag 1280
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av befogenhet får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 1281
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 

3. Artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 
9.3, 11.3, 13.3, 13.4 och 14.9 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
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i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.4, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 3. Den delegering av befogenhet som avses 
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i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.4, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 14.9, 18.2 och 18.5 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en rent formell anpassning som följer av ändringarna av artiklarna 6 
och 13 i kommissionens förslag.

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

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 4.4a, 6.2, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3 och 14.9
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. it
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Ändringsförslag 1285
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5
får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

I enlighet med strykningen av delegerade akter i tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1286
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
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senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1287
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. cs

Ändringsförslag 1288
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
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den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1289
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

5. En delegerad akt ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 1290
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10,
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8.4 och 9.3 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. pl

Motivering

Bestämmelserna om kommissionens befogenheter att anta delegerade akter har tagits bort då 
dessa bör regleras i en rättsakt eller i granskningsförfarande med stöd av artikel 291 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 1291
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
11.3, 13.3, 13.4 och 14.9 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt
artiklarna 4.4, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

I enlighet med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.4, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 14.9, 18.2 och 18.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en rent formell anpassning som följer av ändringarna av artiklarna 6 
och 13 i kommissionens förslag.

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

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 4.4a, 6.2, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3 och 14.9 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 1295
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 9.3, 10.5, 
11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. cs

Ändringsförslag 1296
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
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och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1297
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1298
Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Motivering

I enlighet med strykningen av delegerade akter i tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Betänkande

1. Senast fem år efter det datum som 
anges i artikel 25.1 ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om tillämpningen av 
detta direktiv.
Vid utarbetandet av rapporten ska 
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kommissionen biträdas av vetenskapliga 
och tekniska experter för att få tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter.
2. I rapporten ska kommissionen särskilt 
ange vilka faktorer som bör ses över eller 
vidareutvecklas med hänsyn till nya 
vetenskapliga och tekniska rön, inbegripet 
utvecklingen av internationellt 
överenskomna regler och 
produktstandarder, och den ska därvid 
ägna särskild uppmärksamhet åt
a) de erfarenheter som gjorts med 
avseende på utformningen av 
förpackningsytor som inte omfattas av det 
här direktivet med beaktande av den 
nationella, internationella, rättsliga, 
ekonomiska och vetenskapliga 
utvecklingen,
b) marknadsutvecklingen för tobaksvaror 
av nya typ, med bland annat hänsyn till 
anmälningar som den mottagit i enlighet 
med artikel 17,
c) marknadsutveckling som utgör en 
betydande förändring av 
omständigheterna.
Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
den hjälp och all den tillgängliga 
information som krävs för att göra 
utvärderingen och utarbeta rapporten.
3. Rapporten ska åtföljas av alla de 
förslag till ändringar av detta direktiv som 
kommissionen bedömer nödvändiga i 
syfte att anpassa det till utvecklingen på 
området för tobaksvaror och liknande 
produkter, i den omfattning som är 
nödvändig för den inre marknadens 
funktion, och för att beakta nya 
omständigheter som grundar sig på 
vetenskapliga fakta och förändringar som 
gäller internationellt överenskomna 
produktstandarder.

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

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast två år efter det datum som 
anges i artikel 25.1 ska kommissionen 
lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av tillämpningen av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1301
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknadsutvecklingen för tobaksvaror 
av nya typ, med bland annat hänsyn till 
anmälningar som den mottagit i enlighet 
med artikel 17,

b) marknadsutvecklingen för tobaksvaror 
av nya typer, med bland annat hänsyn till 
anmälningar som den mottagit i enlighet 
med artikel 17 samt med särskild hänsyn 
till en utvärdering av de möjliga 
fördelarna med nya typer av mindre 
skaliga tobaksvaror och den minskade
risken för rökningsrelaterade sjukdomar,

Or. cs

Ändringsförslag 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) metoder för en mer realistisk 
bedömning och reglering av toxisk 
exposition och skada,

Or. da

Motivering

Återinförande av punkt från gällande direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) direktivets möjliga påverkan på 
tobaksodlingen i Europa.

Or. es

Ändringsförslag 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) bedömning av de 
beroendeframkallande effekterna av de 
ingredienser som främjar uppkomsten av 
ett beroende,

Or. da

Motivering

Återinförande av punkt från gällande direktiv 2001/37/EG.
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Ändringsförslag 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) bedömning av tobaksvaror som 
eventuellt kan minska skador,

Or. da

Motivering

Återinförande av punkt från gällande direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) utveckling av standardiserade 
testmetoder för att mäta halterna i 
cigarettrök av andra beståndsdelar än 
tjära, nikotin och kolmonoxid,

Or. da

Motivering

Återinförande av punkt från gällande direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led ce (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) toxikologiska uppgifter som bör 
krävas av tillverkarna om ingredienser 
och det sätt de bör testas på för att 
möjliggöra för de offentliga 
hälsovårdsmyndigheterna att bedöma 
deras användning,

Or. da

Motivering

Återinförande av punkt från gällande direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cf) utvecklandet av normer för andra 
varor än cigaretter.

Or. da

Ändringsförslag 1309
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska vartannat år 
rapportera till kommissionen om 
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits i enlighet med rådets 
rekommendation 2003/54/EG av den 
2 december 2002 om förebyggande av 
rökning och om initiativ för en effektivare 
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tobakskontroll, framför allt när det gäller 
de åldersgränser som fastställts i den 
nationella lagstiftningen, samt om sina 
planer på att höja åldersgränsen för att 
uppnå målet ”en rökfri generation”.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionen börjar 70 procent av rökarna röka före 18 års ålder. Enligt rådets 
rekommendation från 2002 börjar 60 procent av rökarna röka innan de fyllt 13 år och 
90 procent innan de fyllt 18. Den lagliga åldern för att köpa tobaksvaror är 18 år i 
22 medlemsstater och 16 år i de resterande fem länderna (AT, BE, IT, LU och NL). Det är 
därför ett allvarligt problem att åldersgränsen inte respekteras i de flesta medlemsstaterna. 
Rapporteringskravet i rådets rekommendation bör vara rättsligt bindande.

Ändringsförslag 1310
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
begränsa import, försäljning eller 
konsumtion av tobaksvaror eller liknande 
produkter som uppfyller kraven i detta 
direktiv.

1. Enligt punkterna 2 och 3 får
medlemsstaterna inte förbjuda eller 
begränsa import, försäljning eller 
konsumtion av tobaksvaror eller liknande 
produkter som uppfyller kraven i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1311
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla
strängare nationella bestämmelser som 

2. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med
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gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan. 
En medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem. 
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 
eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

fördraget behålla eller införa strängare 
bestämmelser för tobaksvaror, då de anser 
att detta är nödvändigt för att skydda 
folkhälsan, såvida de bestämmelserna inte 
ligger inom tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 1312
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 

2. En medlemsstat får anta eller behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är förenliga med fördraget. 
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den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem. 
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 
eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

Or. en

Motivering

Av folkhälsoskäl är det mycket viktigt att medlemsstaterna behåller förmågan att förstärka 
tobakskontrollen på nationell nivå om de så önskar och att de inte begränsas i sin strävan 
efter tobakskontroll när så är lämpligt och förenligt med EU-lagstiftningen. Dessutom är det 
ett starkt argument att medlemsstaterna inte bör tvingas att överväga tillbakaverkande 
åtgärder efter antagandet av det ändrade direktivet.

Ändringsförslag 1313
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan.

2. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
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En medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha 
mottagit anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande 
av den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om 
de är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 
eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

av att skydda folkhälsan, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. 

Or. el

Motivering

Direktivets syfte är en harmonisering av marknaden för tobaksprodukter och inte dess 
uppsplittring. Dessutom bör det understrykas att skyddet av folkhälsan är en nationell 
befogenhet. 

Ändringsförslag 1314
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser, som 
gäller för produkter som tillverkas och 
säljs i den berörda medlemsstaten, på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
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bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 98/34/EG ska sådana nationella 
bestämmelser anmälas till kommissionen 
tillsammans med skälen för att behålla eller 
införa dem. Kommissionen ska inom 
sex månader efter att ha mottagit anmälan 
godkänna eller förkasta bestämmelserna 
efter att med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända. 

Or. cs

Ändringsförslag 1315
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En
medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 

2. En medlemsstat har emellertid rätt att 
behålla strängare nationella bestämmelser 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad på områden som omfattas av 
direktivet, om de är motiverade av 
tvingande behov med avseende på skyddet 
för folkhälsan.
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av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

En medlemsstat har också rätt att införa 
strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem.

Kommissionen ska inom sex månader efter 
att ha mottagit anmälan godkänna eller 
förkasta bestämmelserna efter att med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv ha 
kontrollerat om de är motiverade, 
nödvändiga och står i proportion till sitt 
syfte och om de utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebär en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Om kommissionen inte 
fattar beslut inom denna tidsfrist ska de 
nationella bestämmelserna anses vara 
godkända.

Or. fr

Motivering

En medlemsstat bör få behålla strängare nationella bestämmelser som gäller för alla 
produkter utan åtskillnad på områden som omfattas av direktivet, om de är motiverade av 
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tvingande behov med avseende på skyddet för folkhälsan.

Ändringsförslag 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan.
Bestämmelser om rekommendationer att 
återförsäljare av tobaksvaror inte ska visa 
varorna på försäljningsstället anses vara 
lämpliga åtgärder för att skydda 
folkhälsan. En medlemsstat får också 
införa strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

Or. en
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Motivering

Alla åtgärder som avskräcker försäljning av tobaksrelaterade varor, inbegripet bestämmelser 
om rekommendationer att auktoriserade affärer inte ska visa dessa varor, har genomförts för 
att skydda folkhälsan.

Ändringsförslag 1317
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och till den inre 
marknadens krav och principer samt om 
de utgör ett medel för godtycklig 
diskriminering eller innebär en förtäckt 
begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Om kommissionen inte 
fattar beslut inom denna tidsfrist ska de 
nationella bestämmelserna anses vara 
godkända.

Or. de
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Ändringsförslag 1318
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa 
nationella bestämmelser måste motiveras 
av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vara nödvändiga och stå i proportion till 
sitt syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära 
en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna och får inte 
äventyra den fulla tillämpningen av detta 
direktiv.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1319
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa 
nationella bestämmelser måste motiveras 
av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vara nödvändiga och stå i proportion till 
sitt syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära 
en förtäckt begränsning av handeln 

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att, så länge de är 
förenliga med fördraget, behålla eller 
införa nationella bestämmelser om aspekter 
som inte omfattas av detta direktiv.
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mellan medlemsstaterna och får inte 
äventyra den fulla tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Den strukna texten är överflödig mot bakgrund av tillämpningen av fördraget.

Ändringsförslag 1320
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 
syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna och får inte äventyra den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 
syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller en förtäckt 
begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Den sista delen av meningen är onödig, eftersom direktivet ändå måste genomföras enligt 
bestämmelserna i fördraget.

Ändringsförslag 1321
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3a (ny)



PE510.722v01-00 56/78 AM\935765SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv påverkar inte 
medlemsstaternas rätt att anta strängare 
bestämmelser om de är nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, om de inte avviker 
alltför mycket från de standarder som 
föreskrivs i detta direktiv och om de inte 
ligger inom tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

Or. de

Motivering

Alltför stora avvikelser skulle utgöra en allvarlig överträdelse av rättssäkerheten och skulle 
göra mer skada än nytta när det gäller direktivets ändamål.

Ändringsförslag 1322
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 18 months]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 24 months]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. cs

Ändringsförslag 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 18 months]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 18 months] och när det gäller artikel 6 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 36 months]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt eftersom det tar tid att utarbeta den unionsförteckning över 
tillsatser som avses i artikel 6.

Ändringsförslag 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Övergångsbestämmelse

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
detta direktiv, släpps ut på marknaden till 
och med den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 24 months]:
a) Tobaksvaror.
b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.
c) Örtprodukter för rökning.
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Or. en

Ändringsförslag 1325
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 36 months]: 

Or. cs

Ändringsförslag 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 36 months]:

Or. pl

Motivering

Man bör ge medlemsstaterna tillräcklig tid för anpassning till de förändringar som föranleds 
av direktivets bestämmelser, särskilt med tanke på att staterna kommer att påverkas på olika 
sätt.
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Ändringsförslag 1327
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force 
+ 24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [24 månader efter införlivandet 
av direktivet i den nationella 
lagstiftningen]:

Or. de

Ändringsförslag 1328
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 42 months to allow for necessary 
changes in the production and packaging 
process and for the disposal of existing 
stocks]:

Or. en

Ändringsförslag 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force 
+ 36 months]:

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att 
nikotinprodukter som inte uppfyller 
kraven i detta direktiv släpps ut på 
marknaden till och med den [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 48 months]:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för att godkänna nikotinprodukter som 
läkemedel för att undvika att dessa produkter helt tas bort från marknaden under en viss tid.

Ändringsförslag 1331
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rulltobak.
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Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för att godkänna nikotinprodukter som 
läkemedel för att undvika att dessa produkter helt tas bort från marknaden under en viss tid.

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

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Nikotinprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Nikotinprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Produkter som innehåller nikotin.

Or. pl

Ändringsförslag 1336
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Örtprodukter för rökning. c) Örtprodukter för rökning.

Medlemsstaterna kan tillåta andra 
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak, 
som inte uppfyller kraven i detta direktiv 
till och med den [date of entry into force 
+ 42 months].

Or. de

Motivering

I linje med skäl 18 i direktiv 2001/37/EG bör man medge tillräckligt långa övergångsperioder 
för att det ska gå att göra nödvändiga ändringar i produktionen och sälja ut det som finns i 
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lager. Det är särskilt viktigt för små och medelstora företag samt för de tobaksodlingar som 
påverkas av detta direktiv.

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

Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga -I
Tillsatser som är godkända för 
användning i tobaksvaror
Tillsatsens kemiska namn – funktion –
högsta tillåtna halt

Or. en

Motivering

Den positiva förteckningen över tillsatser som kan användas i tobaksvaror bör införas som en 
ny bilaga till direktivet.

Ändringsförslag 1338
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rökning orsakar 9 av 10 fall av 
lungcancer

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1339
Daniël van der Stoep
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Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rökning orsakar mun- och halscancer utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1340
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Rökning orsakar cancer i urinblåsan.

Or. en

Motivering

Cancer i urinblåsan är oroväckande vanligt i EU (den fjärde vanligaste cancerformen bland 
män och den fjortonde vanligaste bland kvinnor enligt IARC) och tobaksrökning utgör den 
främsta riskfaktorn för denna cancertyp. Flera länder (däribland Australien, Kanada och Nya 
Zeeland) använder redan denna hälsovarning för att öka medvetenheten om orsakssambandet 
mellan rökning och cancer i urinblåsan.

Ändringsförslag 1341
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rökning orsakar hjärtinfarkt utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 1342
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rökning orsakar stroke och 
funktionsnedsättningar

utgår

Or. nl

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Rökning orsakar urinvägscancer

Or. fr

Motivering

Denna cancertyp bör inte underskattas. Tobak är faktiskt orsaken till urinvägscancer hos män 
i hälften av fallen och hos kvinnor i en tredjedel av fallen. Hittills har denna cancertyp främst 
drabbat män, men det sker nu en farlig ökning av antalet kvinnor som drabbas på grund av 
den ökade tobakskonsumtionen bland kvinnor.

Ändringsförslag 1344
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Rökning ökar risken för blindhet utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 1345
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Rökning skadar tandköttet och orsakar 
tandlossning

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1346
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Rökning kan döda ditt ofödda barn utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Rök skadar dina barn, din familj och 
dina vänner

10. Rök förkortar livet för dina barn, din 
familj och dina vänner: utsätt dem inte för 
det

Or. es
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Ändringsförslag 1348
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Barn till rökare röker oftare själva utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1349
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Sluta röka nu – lev vidare för dina 
nära och kära

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1350
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Rökning leder till minskad fertilitet utgår

Or. nl

Ändringsförslag 1351
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Rökning ökar risken för impotens utgår

Or. nl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Rökning i barns närvaro kan orsaka 
plötslig spädbarnsdöd.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en ny varningstext för att skydda barn och ofödda barn från hälsohot som 
orsakas av rökning.

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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Denna produkt innehåller nikotin 
och skadar din hälsa.
(Ändringsförslag som anknyter till 
ändringsförslaget i bilaga I, rubrik 1a 
(ny).)

Or. it
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(Jfr ändringsförslagen till artikel 18.)

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14b. Rökning under graviditeten leder till 
för tidig födsel.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en ny varningstext för att skydda barn och ofödda barn från hälsohot som 
orsakas av rökning.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 14c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14c. Barn som utsätts för passiv rökning 
löper större risk att drabbas av astma och 
hjärnhinneinflammation.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en ny varningstext för att skydda barn och ofödda barn från hälsohot som 
orsakas av rökning.
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Ändringsförslag 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Bilaga I – rubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över varningstexter (i 
enlighet med artikel 18)

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 18.)

Ändringsförslag 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
Förteckning över skadliga och potentiellt 
skadliga ämnen (HPHC) i tobaksvaror 
och tobaksrök
Ämne
Acetaldehyd
Acetamid
Aceton
Akrolein
Akrylamid
Akrylnitril
Aflatoxin B1
4-aminobifenyl
1-aminonaftalen
2-aminonaftalen
Ammoniak
Anabasin
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o-anisidin
Arsenik
A-α-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indol)
Bens[a]antracen
Bens[j]aceantrylen
Bensen
Bens[b]fluoranten
Bens[k]fluoranten
Bens[b]furan
Bens[a]pyren
Bens[c]fenantren
Beryllium
1,3-butadien
Kadmium
Koffeinsyra
Kolmonoxid
Katekol
Klorerade dioxiner/furaner
Krom
Krysen
Kobolt
Kumarin
Kresoler (o-, m- och p-kresol)
Krotonaldehyd
Cyklopenta[c,d]pyren
Dibens[a,h]antracen
Dibens[a,e]pyren
Dibens[a,h]pyren
Dibens[a,i]pyren
Dibens[a,l]pyren
2,6-dimetylanilin
Etylkarbamat (uretan)
Etylbensen
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Etylenoxid
Formaldehyd
Furan
Glu-P-1 (2-amino-6-metyldipyrid[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-aminodipyrid[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
Hydrazin
Vätecyanid
Indeno[1,2,3-cd]pyren
IQ (2-amino-3-metylimidazo[4,5-
f]kinolin)
Isopren
Bly
MeA-α-C (2-amino-3-metyl)-9H-
pyrid[2,3-b]indol)
Kvicksilver
Metyletylketon
5-metylkrysen
4-(metylnitroamin)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon (NNK)
Naftalen
Nickel
Nikotin
Nitrobensen
Nitrometan
2-nitropropan
N-nitrosodietanolamin
N-nitosodietylamin
N-nitrosodimetylamin
N-nitosometyletylamin
N-nitrosomorfolin
N-nitrosonornikotin (NNN)
N-nitrosopiperidin
N-Nitrosopyrrolidin
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N-nitrososarkosin
Nornikotin
Fenol
PhIP (2-amino-1-metyl-6-
fenylimidazo[4,5-b]pyridin)
Polonium-210 
Propanaldehyd
Propylenoxid
Kinolin
Selen
Styren
o-toluidin
Toluen
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetyl-5H-
pyrid[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-metyl-3-amino-5H-pyrido[4,3-
b]indol)
Uran-235
Uran-238
Vinylacetat
Vinylklorid 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att upprätta en ny bilaga med en förteckning över skadliga och potentiellt 
skadliga ämnen i tobaksvaror och tobaksrök, dvs. samma som inrättades 2009 av FDA i 
Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act.

Ändringsförslag 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Bilaga Ib (ny)
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Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tabell 1 – HPHC i 
cigarettrök

Tabell 2 – HPHC i 
rökfria tobaksvaror

Tabell 3 – HPHC i 
rulltobak

Acetaldehyd Acetaldehyd Ammoniak
Akrolein Arsenik Arsenik
Akrylnitril Bens[a]pyren Kadmium
4-aminobifenyl Kadmium Nikotin 
1-aminonaftalen Krotonaldehyd NNK*
2-aminonaftalen Formaldehyd NNN**
Ammoniak Nikotin
Bensen NNK* 
Bens[a]pyren NNN** 
1,3-butadien
Kolmonoxid
Krotonaldehyd
Formaldehyd 
Isopren
Nikotin
NNK*
NNN**
Toluen 
_____________
4-(metylnitrosamin)-1-(3-
pyridyl)-1-butanon
** N-nitrosonornikotin 

Or. en

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 5.1 andra stycket. Det är viktigt att 
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upprätta en kort förteckning över de vanligaste skadligaste ämnena uppdelade på typ av 
tobaksvara, i likhet med den amerikanska lagstiftningen (”Tobacco Control Act”). Den nya 
bilagan fungerar som en utgångspunkt för en undersökning av reglerade tobaksvaror i väntan 
på framläggning av uppgifter för alla skadliga och potentiellt skadliga ämnen inom tidsfristen 
för införlivandet av artikel 25.

Ändringsförslag 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA III
Högsta tillåtna halt i rökfri tobak, toxin 
per viktenhet torr tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK 
(4-(metylnitrosamin)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Bens[a]pyren): 5,0 µg/kg

Or. en

Motivering

Denna tabell är en reproduktion av rekommendationerna om toxicitet från WHO Study Group 
on Tobacco Product Regulation – Report on the Scientific Basis of Tobacco Product 
Regulation WHO Technical Report Series, nr 955 (2010).

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

Förslag till direktiv
Bilaga IIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IV
Tillämplig EU-lagstiftning för 
nikotinprodukter:
Allmän säkerhet:
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/95/EG om allmän 
produktsäkerhet
Systemet för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) – meddelanden och varningar om 
farliga produkter
Förpackning och märkning:
Rådets direktiv 67/548/EEG om 
tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 99/45/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat.
Klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar 
CLP-förordningen (1272/2008) gäller 
från 2015.
Kemisk säkerhet:
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach)
Elsäkerhet:
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/95/EG om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
elektrisk utrustning avsedd för 
användning inom vissa spänningsgränser
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/108/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
elektromagnetisk kompatibilitet
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 
om begränsning av användning av vissa 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning (när så är tillämpligt)
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/66/EG om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier 
och ackumulatorer
Mått och vikt:
Rådets direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
färdigförpackning av vissa varor efter vikt 
eller volym (76/211/EEG).
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/45/EG om fastställande av 
bestämmelser för färdigförpackade varors 
nominella mängder
Affärsmetoder:
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid 
distansavtal.
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets 
tjänster, särskilt elektronisk handel, på 
den inre marknaden
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/114/EG) om vilseledande 
och jämförande reklam
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter på 
den inre marknaden

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör tillämpa de befintliga reglerna om konsumentskydd och säkerhet på 
nikotinprodukter. Rapporteringskravet kommer att innebära att en mer systematisk strategi 
tillämpas och detta kommer att utgöra grunden för en översyn som kommissionen ska slutföra 
i april 2017.
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