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Ændringsforslag 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler 
skal være opdelt i tre sæt, som anvendes 
på skift i et år ad gangen. 
Medlemsstaterne sikrer, at visningen af 
hver enkelt kombineret sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne type mikroforvaltning er meget vanskelig at føre opsyn med og vil medføre en 
betydelig grad af bureaukrati uden tegn på positive resultater.

Ændringsforslag 725
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt 
muligt er ligeligt fordelt på tværs af de 
forskellige tobaksmærker.

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. De kombinerede 
sundhedsadvarsler skal trykkes på en 
sådan måde, at det sikres, at de forskellige 
tobaksmærker umiddelbart kan 
genkendes.

Or. fr

Begrundelse

Foranstaltninger, der ville medføre unødig ulempe for detailhandlere, bør undgås.
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Ændringsforslag 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler 
skal være opdelt i tre sæt, som anvendes 
på skift i et år ad gangen.
Medlemsstaterne sikrer, at visningen af 
hver enkelt kombineret sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

2. Medlemsstaterne sikrer, at visningen af 
hver enkelt kombineret sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

Or. de

Ændringsforslag 727
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler
skal være opdelt i tre sæt, som anvendes på 
skift i et år ad gangen. Medlemsstaterne 
sikrer, at visningen af hver enkelt
kombineret sundhedsadvarsel talmæssigt 
så vidt muligt er ligeligt fordelt på tværs af 
de forskellige tobaksmærker.

2. Sundhedsadvarslerne skal være opdelt i 
tre sæt, som anvendes på skift i et år ad 
gangen. Medlemsstaterne sikrer, at 
visningen af hver enkelt sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

Or. nl

Ændringsforslag 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler
skal være opdelt i tre sæt, som anvendes på 
skift i et år ad gangen. Medlemsstaterne 
sikrer, at visningen af hver enkelt
kombineret sundhedsadvarsel talmæssigt 
så vidt muligt er ligeligt fordelt på tværs af 
de forskellige tobaksmærker.

2. Sundhedsadvarslerne skal være opdelt i 
tre sæt, som anvendes på skift i et år ad 
gangen. Medlemsstaterne sikrer, at 
visningen af hver enkelt sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

Or. de

Ændringsforslag 729
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt muligt 
er ligeligt fordelt på tværs af de forskellige 
tobaksmærker.

2. De kombinerede sundhedsadvarsler, 
bortset fra de advarsler, der er omhandlet 
i stk. 1, litra b), skal være opdelt i tre sæt, 
som anvendes på skift i et år ad gangen. 
Medlemsstaterne sikrer, at visningen af 
hver enkelt kombineret sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

Or. es

Begrundelse

Oplysningerne om rygestop og støttecentre bør altid vises, ikke kun på skift i et år ad gangen.

Ændringsforslag 730
Petru Constantin Luhan

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt muligt 
er ligeligt fordelt på tværs af de forskellige 
tobaksmærker.

2. De kombinerede sundhedsadvarsler og 
oplysninger om tobaksrelaterede 
sygdomme skal være opdelt i tre sæt, som 
anvendes på skift i et år ad gangen. 
Medlemsstaterne sikrer, at visningen af 
hver enkelt kombineret sundhedsadvarsel 
talmæssigt så vidt muligt er ligeligt fordelt 
på tværs af de forskellige tobaksmærker.

Or. en

Ændringsforslag 731
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt muligt 
er ligeligt fordelt på tværs af de forskellige 
tobaksmærker.

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt muligt 
er ligeligt fordelt på tværs af de forskellige 
tobaksmærker. Som del af en specifik 
antirygekampagne kan medlemsstaterne i 
forbindelse med indenlandsk producerede 
tobaksprodukter, der er bestemt til 
indenlandsk forbrug, vælge at tilpasse 
brugen af de tekstadvarsler, der er angivet 
i bilag 1, samt brugen af billeder og 
fotografier til den omhandlede 
kampagnes formål.

Or. el

Begrundelse

På den måde ville brugen af sundhedsadvarsler i tekstform og billeder udgøre en del af en 
organiseret og målrettet antirygekampagne, hvilket ville øge effektiviteten af brugen af 
sundhedsadvarslerne og af antirygekampagnen i sig selv.
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Ændringsforslag 732
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – nr. 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Antirygekampagner og 
informationsprogrammer om de 
sundhedsrisici, der er forbundet med 
rygning, er den mest effektive måde at nå 
målene i dette direktiv på. Informations-
og forebyggelseskampagner, der især skal 
gennemføres i grundskolen, forvaltes af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og finansieres delvist ved 
hjælp af indtægterne fra sanktioner 
fastsat af disse medlemsstater for 
overtrædelser af de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 733
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
(b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
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hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 734
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
(b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
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(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. nl

Ændringsforslag 735
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
(b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. de



PE510.717v02-00 10/55 AM\936778DA.doc

DA

Ændringsforslag 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
(b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 737
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår
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Or. cs

Ændringsforslag 738
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. en

Ændringsforslag 739
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 740
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. en

Ændringsforslag 741
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er en væsentlig del af lovgivningsforslaget og bør derfor ikke være genstand for 
delegation af beføjelser til Kommissionen.

Ændringsforslag 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. en
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Begrundelse

Parlamentet lovgiver allerede om sundhedsadvarslernes layout, retning (rotation) og 
proportioner, og der er derfor ikke behov for at delegere denne beføjelse til Kommissionen.

Ændringsforslag 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. de

Ændringsforslag 744
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter i stk. 3, litra c), er uacceptable. Indholdet i dette litra skal reguleres 
af selve direktivet.

Ændringsforslag 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved væsentlige dele af direktivet.

Ændringsforslag 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
layout, udformning (herunder skrifttype og 
-størrelse), retning (rotation) og 
proportioner under hensynstagen til de 
sproglige begrænsninger i de enkelte 
medlemsstater

Or. it

Ændringsforslag 747
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes
placering, format, layout, udformning,
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
format, layout og retning (rotation)
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Or. en

Ændringsforslag 748
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning,
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning og
retning (rotation)

Or. el

Begrundelse

Sundhedsadvarslernes proportioner er væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig 
retsakt. Alle ændringer af sådanne elementer bør derfor være omfattet af den normale 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 749
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 750
Sergej Kozlík
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 751
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 752
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 

udgår
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enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er et nationalt kompetenceområde, og medlemsstaterne bør anvende samlingen af 
advarsler oprettet af Kommissionen. Dette vil sikre en højere gennemslagskraft pga.
kulturelle eller andre forskelle og styrke lovgivningen.

Ændringsforslag 754
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 

udgår
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teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter i stk. 3, litra d), er uacceptable. Indholdet i dette litra skal reguleres 
af selve direktivet.

Ændringsforslag 755
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fi

Begrundelse

Alle tobaksvarer til rygning bør behandles ens. Artikel 10 bør derfor udgå.

Ændringsforslag 756
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fi

Ændringsforslag 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 8, stk. 3, fra samme forslagsstillere. Hvis 
ændringsforslaget til artikel 8, stk. 3, ikke vedtages, bortfalder dette ændringsforslag. Der må 
ikke skabes smuthuller i pakningsforanstaltninger. Selv om de ikke anvendes i så høj grad som 
cigaretter og rulletobak, bruger unge også andre tobaksvarer.

Ændringsforslag 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Røgtobak bortset fra cigaretter og
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak
og tobak til vandpiber er undtaget fra 
kravet om påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Or. ro

Ændringsforslag 759
Frédérique Ries
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Røgtobak bortset fra cigaretter og
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak
og tobak til vandpiber er undtaget fra 
kravet om påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 17 til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Røgtobak bortset fra cigaretter og
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 

Røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak
og tobak til vandpiber er undtaget fra 
kravet om påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede sundhedsadvarsler. 
For disse produkter skal hver 
enkeltpakning og eventuel ydre emballage 
ud over den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel være forsynet med en 
tekstadvarsel som opført i bilag I. Den i 
artikel 8, stk. 1, omhandlede generelle 
advarsel skal omfatte rygestopoplysninger, 
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rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

jf. artikel 9, stk. 1, litra b).

Or. de

Ændringsforslag 761
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak skal være forsynet med den i 
artikel 8, stk. 2, omhandlede 
informationsmeddelelse og de i artikel 9 
omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 762
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 

Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er ikke undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
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skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Or. el

Begrundelse

Dette direktiv giver en lige beskyttelse af alle forbrugere af tobaksvarer.

Ændringsforslag 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt på
et af de primære synsfelter på den ydre 
emballage. Alternativt kan advarslen 
anbringes i form af en mærkat, forudsat 
at mærkaten ikke kan fjernes.
Tekstadvarslerne i bilag I skal anvendes på 
skift, således at det sikres, at de påtrykkes 
regelmæssigt. Disse advarsler skal være 
trykt på det andet primære synsfelt på den
ydre emballage.

Or. de

Begrundelse

Udtrykket "det primære synsfelt" defineres i forordningen om fødevareinformation til 
forbrugerne, og denne definition er i overensstemmelse med Kommissionens hensigt med at 
fremsætte dette forslag til et direktiv.

Ændringsforslag 764
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage, undtagen når 
denne overlapning forringer meddelelsens 
læselighed, f.eks. hvis der er et 
gennemsigtigt indpakningsmateriale 
omkring den stive emballage eller 
papiremballage, der anvendes i 
detailhandelen.

Or. es

Ændringsforslag 765
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 15 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
17 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 20 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. nl
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Ændringsforslag 766
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække mindst 50 % af 
ydersiden af den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
52 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 55 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med
mere end to officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 768
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage, undtagen når der er et 
gennemsigtigt indpakningsmateriale 
omkring den stive emballage eller 
papiremballage, der anvendes i 
detailhandelen. Denne procentsats 
forhøjes til 32 % i medlemsstater med to 
officielle sprog og til 35 % i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. es

Ændringsforslag 769
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. nl

Ændringsforslag 770
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage.

Or. de

Ændringsforslag 771
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 60 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 65 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
80 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. en

Ændringsforslag 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
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pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 773
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage og kan også 
vises ved hjælp af mærkater, der ikke kan 
fjernes, på varer, der produceres i mindre 
mængder. Denne procentsats forhøjes til 
45 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 50 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. es

Ændringsforslag 774
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med pakninger, hvor den 
mest synlige overflade er større end 
75 cm2, skal de i stk. 2 og 3 nævnte 
advarsler dække en flade på mindst 
22,5 cm2 på hver side. Dette areal øges til 
24 cm2 i medlemsstater med to officielle 
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sprog og til 26,25 cm2 i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. de

Begrundelse

Dette er på linje med den tilsvarende bestemmelse vedrørende andre tobaksvarer end 
cigaretter og rulletobak i direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med pakninger, hvor den 
mest synlige side er større end 75 cm2, 
skal de i stk. 2 og 3 omhandlede advarsler 
dog dække en flade på mindst 22,5 cm2 på 
hver side. Dette areal øges til 24 cm2 i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 26,25 cm2 i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. de

Begrundelse

Af proportionalitetshensyn genindføres denne bestemmelse fra direktiv 2001/37/EF i forslaget 
til direktiv.

Ændringsforslag 776
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan også anbringes i form af permanente 
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medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

mærkater. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 
den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

Or. de

Begrundelse

Andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er underlagt de tilsvarende bestemmelser i 
direktiv 2001/37/EF. Det indsatte punktum var en del af disse bestemmelser. I henhold til 
betragtning 18 i direktiv 2001/37/EF skal brugen af permanente mærkater tillades for at 
fremme anførelsen af advarsler i overensstemmelse med direktivets krav.

Ændringsforslag 777
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan også anbringes i form af mærkater, 
forudsat at sådanne mærkater er 
permanente. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 
den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

Or. en

Ændringsforslag 778
Daniël van der Stoep
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen
Comic Sans på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

Or. nl

Ændringsforslag 779
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) centreret på det areal, de skal være 
påtrykt, parallelt med overkanten på
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

b) centreret på det areal, de skal være 
påtrykt, på det lettest læselige sted med 
hensyn til logikken for læsning og 
håndtering af enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage

Or. es

Ændringsforslag 780
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkranset af en sort kant, der er mindst
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 

c) omkranset af en sort kant, der er 3 mm 
bred, inden for the areal, der er forbeholdt 
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areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

teksten til advarslen.

Or. en

Begrundelse

Vil ikke forbedre det indre marked eller bidrage til at opfylde målsætningen for 
folkesundheden.

Ændringsforslag 781
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkranset af en sort kant, der er mindst
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

c) omkranset af en sort kant, der er 3 mm 
bred, inden for the areal, der er forbeholdt 
teksten til advarslen.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen vil ikke have en positiv virkning på det indre marked eller beskyttelsen af 
folkesundheden og bør formuleres klart og tydeligt.

Ændringsforslag 782
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkranset af en sort kant, der er mindst 
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

c) omkranset af en sort kant, der er højst
2 mm bred, inden for the areal, der er 
forbeholdt teksten til advarslen.

Or. nl
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Ændringsforslag 783
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 784
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. cs
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Ændringsforslag 785
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 786
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. it

Begrundelse

Den almindelige lovgivningsprocedure bør anvendes ved vigtige aspekter af direktivet.
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Ændringsforslag 789
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 790
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen kan på egen hånd og helt grundlæggende ændre direktivet, hvis den tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ophæve denne undtagelse, og 
derfor bør en eventuel ophævelse af denne undtagelse snarere udarbejdes på baggrund af 
proceduren med fælles beslutningstagning.
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Ændringsforslag 791
Martin Callanan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 1 og 5, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind 
under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 792
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, dvs. en
stigning i omsætningen på mindst 20 % 
på markederne i de 10 medlemsstater med 
den største omsætning baseret på 
salgsdata fremsendt i overensstemmelse 
med artikel 5, stk. 4, eller en stigning i 
andelen af forbrugere af disse produkter i 
gruppen af personer under 25 år på 
mindst 10 procentpoint i mindst 10 
medlemsstater for den pågældende 
varekategori baseret på Eurobarometer-
rapporten af ____ [denne dato fastsættes
på tidspunktet for vedtagelsen af 
direktivet] eller tilsvarende undersøgelser 
af forbrugets omfang.

Or. en

Ændringsforslag 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra Kommissionen.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
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cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

Or. ro

Ændringsforslag 795
Marit Paulsen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgfrie tobaksvarer, med 
undtagelse af de produkter, der er 
omhandlet i artikel 15, skal være forsynet 
med følgende sundhedsadvarsel:

Or. en

Ændringsforslag 796
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om andre røgfrie tobaksvarer
end elektroniske cigaretter, der fordamper 
en væske og giver brugeren en følelse af 
at ryge, skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Or. en

Begrundelse

Elektroniske cigaretter kræver en specifik sundhedsadvarsel, som er tilpasset dette produkts 
særlige kendetegn, og som svarer til den, der foreslås til nikotinholdige produkter.



AM\936778DA.doc 39/55 PE510.717v02-00

DA

Ændringsforslag 797
Renate Sommer, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgfrie tobaksvarer, med 
undtagelse af snustobak, skal være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel:

Or. de

Ændringsforslag 798
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
er vanedannende.

Or. el

Ændringsforslag 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være 
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare kan være 
sundhedsskadelig og er vanedannende, 
men udgør væsentligt lavere 
sundhedsrisici end rygning.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigere at informere om relative risici end at komme med upræcise udsagn om 
skader. Det foreslåede budskab sender et tydeligt evidensbaseret signal til tobaksbrugerne.

Ændringsforslag 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
vanedannende.

Or. pt

Ændringsforslag 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
vanedannende.

Or. de

Begrundelse

Alle røgfrie tobaksprodukter indeholder nikotin, som er et giftigt og vanedannende stof.
Derudover er mange røgfrie tobaksvarer kræftfremkaldende og kan bl.a. medføre 
bugspytkirtel- eller mundhulekræft (jf. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).

Ændringsforslag 802
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage for elektroniske cigaretter, der 
fordamper en væske og giver brugeren en 
følelse af at ryge, skal være forsynet med 
følgende sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være vanedannede.

Or. en

Begrundelse

Elektroniske cigaretter kræver en specifik sundhedsadvarsel, som er tilpasset dette produkts 
særlige kendetegn, og som svarer til den, der foreslås til nikotinholdige produkter.

Ændringsforslag 803
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage.

Or. de

Ændringsforslag 804
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

b) dække 15 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 18 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. de

Begrundelse

I en Eurobarometerundersøgelse anførte 82 % af respondenterne, at sundhedsadvarsler ikke 
havde nogen indflydelse på deres beslutning om at forbruge tobaksprodukter.

Ændringsforslag 805
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

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

Or. nl

Ændringsforslag 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 807
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med små pakninger, hvor 
den største overflade har et areal, der er 
mindre end 25 cm2, skal den generelle 
advarsel fylde mindst 20 % af dette areal.

Or. de

Ændringsforslag 808
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 

udgår
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på markedet.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 809
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 810
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 812
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget 
element eller træk, som:

udgår

a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner
b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger
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c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne
d) får varen til at ligne en fødevare.

Or. en

Begrundelse

Vil ikke sikre et velfungerende indre marked eller opfylde folkesundhedsmålene.

Ændringsforslag 813
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget 
element eller træk, som:

udgår

a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner
b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger
c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne
d) får varen til at ligne en fødevare.

Or. de
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Begrundelse

Bestemmelsen vil ikke have en positiv virkning på det indre marked eller beskyttelsen af 
folkesundheden.

Ændringsforslag 814
Marit Paulsen

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget 
element eller træk, som:

1. Bortset fra de produkter, der henvises 
til i artikel 15, må mærkningen af en 
enkeltpakning og eventuel ydre emballage 
og selve tobaksvaren ikke omfatte noget 
element eller træk, som:

Or. en

Ændringsforslag 815
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget element 
eller træk, som:

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren og/eller dens handelsnavn må 
ikke omfatte noget element eller træk, som:

Or. es

Begrundelse

Formålet er at forhindre, at varemærker markedsføres under navne som f.eks. "Vitality", når 
direktivet træder i kraft.

Ændringsforslag 816
Riikka Manner
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget element 
eller træk, som:

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte et varemærke 
eller noget element eller træk, som:

Or. fi

Ændringsforslag 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget element 
eller træk, som:

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve
tobaksvaren må ikke omfatte nogen form 
for information om indholdet af nikotin, 
tjære, kulilte eller noget element eller 
træk, som:

Or. de

Begrundelse

De nuværende angivelser på cigaretpakninger vedrørende tjære, nikotin og kulilte er 
vildledende, da de giver forbrugerne en falsk følelse af sikkerhed (dvs. illusionen om, at 
lavere værdier er udtryk for en sundere cigaret).

Ændringsforslag 818
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner

a) fremmer en tobaksvare og opfordrer til 
brug af den med falske, misvisende eller 
vildledende midler eller midler, der giver et 
fejlagtigt indtryk af produktets 
karakteristika, sundhedsmæssige virkning, 
farer eller emissioner

Or. es

Ændringsforslag 819
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre, 
bortset fra de tilfælde, hvor det 
videnskabeligt kan dokumenteres, at den 
skadelige virkning er væsentlig mindre 
end ved andre tobaksprodukter, der 
allerede er til salg

Or. de

Begrundelse

Når tobaksprodukter forbruges, genererer forbrændingsprocessen forskellige farlige stoffer.
På nuværende tidspunkt ville det være ganske tåbeligt at udelukke udviklingen af 
tobaksprodukter, som udsender færre farlige stoffer, og det ville desuden fratage 
fabrikanterne et motiv for at gennemføre yderligere forskning i virkningen af tobaksforbrug 
med henblik på at udvikle nye produkter.

Ændringsforslag 820
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) bruger tekst, navne, mærkater, figurer 
eller andre tegn, der giver indtryk af, at en 
bestemt tobaksvare er mindre skadelig end 
andre

Or. es

Ændringsforslag 821
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende,
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare har helbredende, foryngende
eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Or. de

Begrundelse

Tobaksprodukter har forskellige virkninger. Når der vælges mellem tobaksprodukter, bør 
voksne forbrugere være mindre fokuseret på produktbeskrivelsen end på deres faktiske, 
subjektive oplevelse af forbruget af produkterne. Kategorierne "energigivende" og 
"vitaliserende" er af subjektiv natur, mens kategorierne "økologisk" og "naturlig" kan 
accepteres med den begrundelse, at forbruget af tobaksprodukter uden tvivl medfører 
biokemiske reaktioner.

Ændringsforslag 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare har vitaliserende, 
energigivende, helbredende, foryngende
eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Or. it

Begrundelse

Oplysninger om produktets naturlige, økologiske eller sociale virkninger er følsomme over for 
vide og skønsmæssige fortolkninger, hvor der i stedet burde fokuseres på vigtige oplysninger 
om produkterne i overensstemmelse med TEUF's bestemmelser om forbrugernes rettigheder 
og WTO-regler.

Ændringsforslag 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Or. de

Begrundelse

Begrebet "positive virkninger", som optræder i denne kontekst, er ikke defineret og kan skabe 
fortolkningsproblemer.

Ændringsforslag 824
Andrés Perelló Rodríguez
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) direkte eller gennem sammenligning
giver indtryk af, at en bestemt tobaksvare 
er mindre skadelig end andre eller har 
vitaliserende, energigivende, helbredende, 
foryngende, naturlige, økologiske eller på 
anden måde positive sundhedsmæssige 
eller sociale virkninger

Or. es

Ændringsforslag 825
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende eller på anden 
måde positive sundhedsmæssige virkninger

Or. en

Ændringsforslag 826
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår
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Or. cs

Ændringsforslag 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 828
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. de

Ændringsforslag 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår
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Or. it

Begrundelse

Disse oplysninger er følsomme over for vide og skønsmæssige fortolkninger med risiko for, at 
dette forhindrer vigtige oplysninger om produktet i at blive meddelt forbrugerne, som det bør 
sikres i overensstemmelse med TEUF's bestemmelser om forbrugernes rettigheder og WTO-
regler.

Ændringsforslag 830
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. pl

Begrundelse

Cigaretter med en kendetegnende aroma og smag er blevet populære (dvs. de udgør en 
betydelig del af tobaksvaremarkedet), men kun i en mindre række medlemsstater. Andre 
steder er der kun lille efterspørgsel på disse, og i visse medlemsstater slet ingen. De 
bestemmelser, som Kommissionen foreslår, vil derfor ramme markederne i de medlemsstater, 
hvor aromatiserede cigaretter er populære, hårdest, mens de praktisk talt ikke ville have 
nogen virkning på andre medlemsstaters markeder. Disse bestemmelser er urimelige og bør 
derfor slettes.

Ændringsforslag 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) får varen til at ligne en fødevare. udgår

Or. de
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Begrundelse

Ligheden med en fødevare er allerede reguleret i artikel 6.

Ændringsforslag 832
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) får varen til at ligne en fødevare. d) får varen til at ligne en fødevare, et 
kosmetisk produkt eller et produkt til 
daglig anvendelse.

Or. es

Ændringsforslag 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) får varen til at ligne en fødevare. d) for så vidt angår tobak, der indtages 
oralt, får varen til at ligne en fødevare.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i det gældende direktiv om tobaksvarer bør dette 
krav kun gælde for tobaksprodukter, der indtages oralt, og kravet bør fastholdes for at undgå 
risikoen for videregivelse af ukorrekte oplysninger.


