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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna 
ska i så hög utsträckning som möjligt se 
till att varje kombinerad hälsovarning 
visas på samma antal av varje märke.

utgår

Or. en

Motivering

Denna sorts mikroförvaltning är mycket svår att övervaka och kommer att avsevärt öka 
byråkratin. Det finns inte heller något som tyder på att detta i gengäld skulle ge positiva 
resultat.

Ändringsförslag 725
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till 
att varje kombinerad hälsovarning visas 
på samma antal av varje märke.

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. De kombinerade 
hälsovarningarna ska tryckas på ett 
sådant sätt att de garanterat förekommer 
regelbundet på varje märke.

Or. fr

Motivering

Man bör undvika att anta åtgärder som skulle utgöra en onödig börda för detaljhandeln.
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Ändringsförslag 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna 
ska i så hög utsträckning som möjligt se till 
att varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. Medlemsstaterna ska i så hög 
utsträckning som möjligt se till att varje 
kombinerad hälsovarning visas på samma 
antal av varje märke.

Or. de

Ändringsförslag 727
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. Hälsovarningarna ska delas upp i tre 
uppsättningar som ska alternera på 
årsbasis. Medlemsstaterna ska i så hög 
utsträckning som möjligt se till att varje 
hälsovarning visas på samma antal av varje 
märke.

Or. nl

Ändringsförslag 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. Hälsovarningarna ska delas upp i 
tre uppsättningar som ska alternera på 
årsbasis. Medlemsstaterna ska i så hög 
utsträckning som möjligt se till att varje 
hälsovarning visas på samma antal av varje 
märke.

Or. de

Ändringsförslag 729
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. Med undantag av de varningar som 
avses i punkt 1b ska de kombinerade 
hälsovarningarna delas upp i tre 
uppsättningar som ska alternera på 
årsbasis. Medlemsstaterna ska i så hög 
utsträckning som möjligt se till att varje 
kombinerad hälsovarning visas på samma 
antal av varje märke.

Or. es

Motivering

Informationen om rökavvänjning och hjälpcentren bör alltid stå på förpackningen, och inte 
enbart vara ett alternativ som alternerar på årsbasis.

Ändringsförslag 730
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. De kombinerade hälsovarningarna och 
informationen om tobaksrelaterade 
sjukdomar ska delas upp i tre 
uppsättningar som ska alternera på 
årsbasis. Medlemsstaterna ska i så hög 
utsträckning som möjligt se till att varje 
kombinerad hälsovarning visas på samma 
antal av varje märke.

Or. en

Ändringsförslag 731
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke. Inom ramen 
för en bestämd antirökningskampanj kan 
medlemsstaterna för de tobaksprodukter 
som produceras inom landet och är 
ämnade för inhemsk konsumtion anpassa 
användandet av varningstexterna i 
bilaga 1 samt användandet av bilder och 
fotografier för att främja varje kampanjs 
syfte. 

Or. el

Motivering

På detta sätt kommer användandet av varningstexter, bilder och fotografier att vara införlivat 
i en organiserad och riktad antirökningskampanj för att öka effekten när de används och även 
effekten från själva antirökningskampanjen. 
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Ändringsförslag 732
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kampanjer för förebyggande av 
tobakskonsumtion och program för 
information om rökningens hälsorisker är 
de mest effektiva instrumenten för att nå 
målen i detta direktiv. Kampanjer och 
program för information och 
förebyggande åtgärder, vilka främst 
genomförs i lågstadieskolor, sköts av 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
och finansieras även med hjälp av 
intäkter från sanktioner som har 
genomförts i dessa länder vid 
överträdelser av de nationella 
tillämpningsbestämmelserna för detta 
direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 733
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
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c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är högst politiska beslut. Alla eventuella förändringar måste göras 
genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 734
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.
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Or. nl

Ändringsförslag 735
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. de

Ändringsförslag 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 

utgår
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att
a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. de

Ändringsförslag 737
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 738
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 739
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. de

Motivering

En delegering av befogenhet strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och all rättslig 
grund, utan även mot de tillämpningsdirektiv som fastställs i fördraget för ”delegerade 
akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
”genomförandeakter” (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Ändringsförslag 740
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 741
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en avgörande del av lagstiftningsförslaget och bör därför inte omfattas av 
delegering av befogenheter till kommissionen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Motivering

Parlamentet lagstiftar redan om layout, alternering och proportioner för hälsovarningarna. 
Det finns därför inget behov av att delegera denna befogenhet till kommissionen.

Ändringsförslag 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 744
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Motivering

Delegerade akter i fråga om punkt 3 led c är inte godtagbara. Innehållet i detta led måste 
styras av själva direktivet.

Ändringsförslag 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. it
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Motivering

När det gäller de grundläggande aspekterna i direktivet är ett ordinarie 
lagstiftningsförfarande att föredra.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

c) bestämma layout, utformning 
(inbegripet typsnitt och korpus), 
alternering och proportioner för 
hälsovarningarna, med hänsyn till 
språkkraven i varje medlemsstat,

Or. it

Ändringsförslag 747
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma format, layout, utformning 
och alternering för hälsovarningarna,

Or. en

Ändringsförslag 748
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, och alternering för 
hälsovarningarna,

Or. el

Motivering

Proportionerna för hälsovarningarna anses vara rättsaktens grunduppgifter. Därför ska alla 
ändringar av dessa uppgifter vara föremål för ett ordinarie lagstiftningsförfarande.

Ändringsförslag 749
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 750
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 

utgår
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då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 751
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 752
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är ett nationellt behörighetsområde och medlemsstaterna bör använda 
varningsbiblioteket från kommissionen. Detta kommer att säkerställa starkare inverkan på 
grund av kulturskillnader eller andra skillnader och stärka lagstiftningen.

Ändringsförslag 754
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Delegerade akter i fråga om punkt 3 led d är inte godtagbara. Innehållet i detta led måste 
styras av själva direktivet.



PE510.717v02-00 18/54 AM\936778SV.doc

SV

Ändringsförslag 755
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. fi

Motivering

Alla tobaksprodukter avsedda för rökning bör regleras på samma sätt. Därför bör artikel 10 
utgå.

Ändringsförslag 756
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. fi

Ändringsförslag 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget om artikel 8.3 från samma 
förslagsställare. Om ändringsförslaget om artikel 8.3 inte antas bör detta ändringsförslag 
utgå. Förpackningsåtgärderna får inte ge upphov till kryphål. Ungdomar använder även 
andra tobaksvaror, även om dessa används av färre personer jämfört med cigaretter och 
rulltobak.

Ändringsförslag 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak 
ska undantas från skyldigheten att förses 
med informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. ro

Ändringsförslag 759
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak
ska undantas från skyldigheten att förses 
med informationstexten i artikel 8.2 och de 
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kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 17 rörande artikel 6.1.

Ändringsförslag 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och 
hälsovarningarna i artikel 9. Utöver den 
allmänna varning som anges i artikel 8.1 
ska varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av dessa varor vara 
försedd med en varningstext som anges i 
bilaga I. I den allmänna varning som anges 
i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. de

Ändringsförslag 761
Martina Anderson
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 762
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska inte undantas 
från skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och 
hälsovarningarna i artikel 9. Utöver den 
allmänna varning som anges i artikel 8.1 
ska varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av dessa varor vara 
försedd med en varningstext som anges i 
bilaga I. I den allmänna varning som anges 
i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. el
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Motivering

Detta direktiv ger samma skydd till alla konsumenter av tobaksvaror.

Ändringsförslag 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på 
den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer regelbundet. 
Dessa varningstexter ska tryckas på den 
näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.

Den allmänna varningen ska tryckas på ett 
huvudsakligt synfält på 
ytterförpackningen. Varningen kan även 
anbringas i form av ett klistermärke om 
detta klistermärke inte kan avlägsnas. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på ett annat 
huvudsakligt synfält på 
ytterförpackningen.

Or. de

Motivering

”Huvudsakligt synfält” definieras i förordningen om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna och motsvarar i denna ordalydelse kommissionens 
avsikt i det föreliggande förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 764
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
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förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning.

förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning, med undantag 
för om detta dubbla tryck påverkar textens 
läslighet, vilket är fallet med transparenta 
omslag som används som komplement till 
den styva förpackningen eller 
pappersförpackningen vid försäljning i 
detaljhandeln.

Or. es

Ändringsförslag 765
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 30 % av utsidan av 
avsedd yta 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.

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 15 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 17 % för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 20 % för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. nl

Ändringsförslag 766
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 30 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka minst 50 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 
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procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

procentandel ska ökas till 52 % för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 55 % för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
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.

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
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 mer än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 768
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 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.

2. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning, med undantag för
transparenta omslag som används som 
komplement till den styva förpackningen 
eller pappersförpackningen vid 
försäljning i detaljhandeln. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
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medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. es

Ändringsförslag 769
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 % för medlemsstater med två 
officiella språk och till 35 % för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. nl

Ändringsförslag 770
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning.

Or. de
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Ändringsförslag 771
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 60 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 65 % för medlemsstater med två 
officiella språk och till 80 % för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med mer än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 773
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning och kan när det gäller 
små produktionsserier även förekomma 
på klistermärken som inte kan avlägsnas. 
Denna procentandel ska ökas till 
45 procent för medlemsstater med två 
officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. es

Ändringsförslag 774
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller styckförpackningar där 
den mest synliga ytan är större än 75 cm² 
ska ytan för de varningstexter som avses i 
punkterna 2 och 3 vara minst 22,5 cm² på 
varje sida. Denna yta ska ökas till 24 cm² 
för medlemsstater med två officiella språk 
och till 26,25 cm² för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. de

Motivering

Motsvarande bestämmelse för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak har hämtats 
från direktiv 2001/37/EG.

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



PE510.717v02-00 28/54 AM\936778SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller styckförpackningar där 
den mest synliga ytan är större än 75 cm² 
ska ytan för de varningstexter som avses i 
punkterna 2 och 3 vara minst 22,5 cm² på 
varje sida. Denna yta ska ökas till 24 cm² 
för medlemsstater med två officiella språk 
och till 26,25 cm² för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. de

Motivering

Av proportionalitetsskäl har denna bestämmelse hämtats från direktiv 2001/37/EG och 
återinförts i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 776
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund;
varningstexterna kan även anbringas i 
form av klistermärken som inte kan 
avlägsnas; för att ta hänsyn till språkkrav 
får medlemsstaterna bestämma storleken 
på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten täcker största 
möjliga andel av ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. de



AM\936778SV.doc 29/54 PE510.717v02-00

SV

Motivering

Andra tobaksprodukter än cigaretter och rulltobak omfattas av motsvarande bestämmelser i 
direktiv 2001/37/EG. Den infogade satsen är en del av dessa bestämmelser. Enligt skäl 18 i 
direktiv 2001/37/EG ska användning av klistermärken som inte kan avlägsnas tillåtas för att 
underlätta anbringande av varningstexter enligt kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 777
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund och får fästas 
vid förpackningarna med hjälp av 
klistermärken, förutsatt att dessa 
klistermärken inte kan avlägsnas; för att 
ta hänsyn till språkkrav får 
medlemsstaterna bestämma storleken på 
typsnittet, förutsatt att den typsnittsstorlek 
som fastställs i deras lagstiftning innebär 
att texten täcker största möjliga andel av 
ytan som reserverats för den föreskrivna 
texten,

Or. en

Ändringsförslag 778
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 

a) tryckta med typsnittet Comic Sans med 
fet stil i svart på vit bakgrund; för att ta 
hänsyn till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
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största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

Or. nl

Ändringsförslag 779
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med styckförpackningens och 
med eventuell ytterförpacknings övre 
kant,

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med den plats på 
styckförpackningen och eventuell
ytterförpackning som är mest läslig med
tanke på fysisk hantering och läsriktning,

Or. es

Ändringsförslag 780
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
3 mm bred inom ytan som reserverats för 
texten till varningen.

Or. en

Motivering

Detta kommer inte att få den inre marknaden att fungera bättre eller leda till att 
folkhälsomålet uppnås.
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Ändringsförslag 781
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart 3 mm bred ram
inom ytan som reserverats för texten till 
varningen.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen har varken en positiv effekt på den inre marknaden eller på skyddet av 
folkhälsan och ska därför formuleras klart och tydligt.

Ändringsförslag 782
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
högst 2 mm bred inom ytan som 
reserverats för texten till varningen.

Or. nl

Ändringsförslag 783
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är högst politiska beslut. Alla eventuella förändringar måste göras 
genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 784
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 785
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår
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Or. de

Motivering

En delegering av befogenhet strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och all rättslig 
grund, utan även mot de tillämpningsdirektiv som fastställs i fördraget för ”delegerade 
akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
”genomförandeakter” (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Ändringsförslag 786
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

Motivering

När det gäller de grundläggande aspekterna i direktivet är ett ordinarie 
lagstiftningsförfarande att föredra.

Ändringsförslag 789
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 790
Erik Bánki
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen skulle ensidigt kunna förändra direktivet i grunden om den gavs befogenhet att 
anta delegerade akter för att upphäva undantaget. Därför bör upphävande av undantaget 
i stället ske genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 791
Martin Callanan

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 10.1 och 10.5 innehåller viktiga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
delegerade akter..

Ändringsförslag 792
Toine Manders
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det skett en betydande 
förändring av omständigheterna i form av 
en ökning av försäljningsvolymerna med 
minst 20 % på marknaderna i de 
tio medlemsstater där volymen är störst 
enligt försäljningsuppgifter som lämnats i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning 
av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av 
konsumenter under 25 år med minst 
10 procentenheter i minst 
tio medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av Eurobarometerrapporten 
från [datum fastställs vid antagandet av 
direktivet] eller likvärdiga studier.

Or. en
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Ändringsförslag 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva rätblocks- eller cylinderform 
för styckförpackningar för andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
vattenpipstobak om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. ro

Ändringsförslag 795
Marit Paulsen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuella 
ytterförpackning för rökfria tobaksvaror 
ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

1. Med undantag för de varor som avses i 
artikel 15 ska varje styckförpackning och 
eventuella ytterförpackning för rökfria 
tobaksvaror vara försedd med följande 
hälsovarning:

Or. en

Ändringsförslag 796
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuella 1. Varje styckförpackning och eventuella 
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ytterförpackning för rökfria tobaksvaror 
ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

ytterförpackning för rökfria tobaksvaror, 
förutom elektroniska inhalatorer där en 
flytande lösning förångas för att 
efterlikna rökning, ska vara försedd med 
följande hälsovarning:

Or. en

Motivering

Elektroniska cigaretter behöver en särskild hälsovarning som är anpassad till denna varas 
särdrag och som liknar den som föreslagits för nikotinprodukter.

Ändringsförslag 797
Renate Sommer, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuella
ytterförpackning för rökfria tobaksvaror 
ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

1. Med undantag av tobak för användning 
i näsan ska varje styckförpackning och 
eventuella ytterförpackning för rökfria 
tobaksvaror vara försedd med följande 
hälsovarning:

Or. de

Ändringsförslag 798
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande

Or. el
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Ändringsförslag 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande men utgör en 
betydligt lägre hälsorisk än rökning

Or. en

Motivering

Det är viktigare att ge information om den relativa risken än att göra opreciserade uttalanden 
om skadlighet. Den föreslagna texten ger ett tydligt, faktabaserat budskap till 
tobaksanvändare.

Ändringsförslag 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande
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Or. de

Motivering

Alla rökfria tobaksvaror innehåller nikotin, som är ett giftigt och beroendeframkallande 
ämne. Dessutom är många rökfria tobaksvaror cancerframkallande och kan leda till bl.a. 
bukspottskörtelcancer eller munhålecancer (jfr 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).

Ändringsförslag 802
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje styckförpackning och eventuella 
ytterförpackning för elektroniska
inhalatorer där en flytande lösning 
förångas för att efterlikna rökning ska 
vara försedd med följande hälsovarning:
Denna produkt innehåller nikotin och 
kan vara beroendeframkallande.

Or. en

Motivering

Elektroniska cigaretter behöver en särskild hälsovarning som är anpassad till denna varas 
särdrag och som liknar den som föreslagits för nikotinprodukter.

Ändringsförslag 803
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – 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 

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning.



AM\936778SV.doc 41/54 PE510.717v02-00

SV

två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 804
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – 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 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 18 % för medlemsstater med två 
officiella språk och till 20 % för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Motivering

Enligt en Eurobarometerundersökning säger 82 procent av de tillfrågade att varningar inte 
har någon inverkan på deras beslut att konsumera tobaksvaror eller inte.

Ändringsförslag 805
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – 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 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 17 % för medlemsstater med två 
officiella språk och till 20 % för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. nl
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Ändringsförslag 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – 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 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 mer än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 807
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller små styckförpackningar, 
vars yta är mindre än 25 cm², ska den 
allmänna varningen täcka minst 20 % av 
denna yta. 

Or. de

Ändringsförslag 808
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i detta direktiv är högst politiska beslut. Alla eventuella förändringar måste göras 
genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 809
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 810
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 

utgår
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vetenskapen.

Or. de

Ändringsförslag 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 812
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla 
någon del eller något inslag som

utgår

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans 
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller 
utsläpp,
b) antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra eller har 
vitaliserande, energigivande, läkande, 
föryngrande, naturliga, ekologiska eller 
på annat sätt positiva hälsoeffekter eller 
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sociala konsekvenser,
c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,
d) liknar ett livsmedel.

Or. en

Motivering

Detta kommer inte att få den inre marknaden att fungera bättre eller leda till att 
folkhälsomålen uppnås.

Ändringsförslag 813
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla 
någon del eller något inslag som

utgår

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans 
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller 
utsläpp,
b) antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra eller har 
vitaliserande, energigivande, läkande, 
föryngrande, naturliga, ekologiska eller 
på annat sätt positiva hälsoeffekter eller 
sociala konsekvenser,
c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,
d) liknar ett livsmedel.

Or. de
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Motivering

Bestämmelsen har varken en positiv effekt på den inre marknaden eller på skyddet av 
folkhälsan.

Ändringsförslag 814
Marit Paulsen

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

1. Med undantag för de varor som avses i 
artikel 15 får märkningen av 
styckförpackningen och av eventuella 
ytterförpackningar eller själva tobaksvaran 
inte innehålla någon del eller något inslag 
som

Or. en

Ändringsförslag 815
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran och/eller varunamnet
får inte innehålla någon del eller något 
inslag som

Or. es

Motivering

Man försöker undvika möjligheten att, efter ikraftträdandet av detta direktiv, kunna 
marknadsföra märken med namn som ”Vitality” etc.
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Ändringsförslag 816
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla något 
varumärke och inte heller någon del eller 
något inslag som

Or. fi

Ändringsförslag 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
information om halten nikotin, tjära och 
kolmonoxid eller någon del eller något 
inslag som

Or. de

Motivering

De nuvarande uppgifterna på cigarettpaket om tjära, nikotin och kolmonoxid är vilseledande, 
eftersom de invaggar konsumenterna i falsk säkerhet (nämligen att lägre värden innebär en 
hälsosammare cigarett).

Ändringsförslag 818
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans egenskaper, 
hälsoeffekter, risker eller utsläpp,

a) marknadsför en tobaksvara och lockar 
till konsumtion av den på ett felaktigt, 
vilseledande eller bedrägligt sätt eller på ett 
sätt som kan antas skapa en felaktig 
uppfattning om varans egenskaper, 
hälsoeffekter, risker eller utsläpp,

Or. es

Ändringsförslag 819
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra, med undantag 
av de fall där det vetenskapligt kan 
bevisas att de skadliga effekterna är
betydligt mindre jämfört med tobaksvaror 
som redan finns i handeln,

Or. de

Motivering

Vid konsumtion av tobaksvaror uppstår olika skadliga ämnen genom förbränningsprocessen. 
Det vore fullkomligt oseriöst att i dagsläget utesluta en utveckling av tobaksvaror som ger 
upphov till mindre skadliga ämnen, och detta skulle dessutom frånta de tillverkande företagen 
deras motivation att fortsatt undersöka effekterna av tobakskonsumtion i syfte att utveckla nya 
produkter.

Ändringsförslag 820
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) på ytterförpackningar för tobaksvaror 
bör det inte förekomma text, namn, 
varumärken och figurativa eller icke 
figurativa tecken som antyder att en viss 
tobaksvara är mindre skadlig än andra

Or. es

Ändringsförslag 821
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara har 
läkande, föryngrande eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter,

Or. de

Motivering

Tobaksvaror har olika effekt. När myndiga konsumenter väljer tobaksvara orienterar de sig 
mindre efter produktbeskrivningen än efter den faktiska subjektiva upplevelse som följer av 
konsumtionen av denna produkt. Kategorierna ”energigivande” och ”vitaliserande” effekt 
har subjektiv karaktär, kategorierna ”ekologisk” och ”naturlig” effekt kan godtas i den mån 
konsumtion av tobaksvaror obestridligen leder till biokemiska reaktioner.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara har 
vitaliserande, energigivande, läkande, 
föryngrande eller på annat sätt positiva 
hälsoeffekter,

Or. it

Motivering

Det finns en risk för att informationen om produktens naturliga, ekologiska och sociala 
effekter tolkas för brett och godtyckligt. Därför bör företräde ges åt viktig 
produktinformation, i linje med bestämmelserna om konsumenternas rättigheter i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och WTO:s bestämmelser.

Ändringsförslag 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter,

Or. de

Motivering

Begreppet ”positiva sociala konsekvenser”, som framgår av textsammanhanget, är inte 
definierat och skulle leda till tolkningsproblem.

Ändringsförslag 824
Andrés Perelló Rodríguez
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) direkt eller med en jämförelse antyder 
att en viss tobaksvara är mindre skadlig än 
andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

Or. es

Ändringsförslag 825
Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande,
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande eller 
på annat sätt positiva hälsoeffekter,

Or. en

Ändringsförslag 826
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår
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Or. cs

Ändringsförslag 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 828
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår
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Or. it

Motivering

Det finns en risk för att sådan information tolkas för brett och godtyckligt, vilket kan innebära 
att konsumenterna inte ges viktig produktinformation, vilket dock ska garanteras i linje med 
bestämmelserna om konsumenternas rättigheter i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och WTO:s bestämmelser.

Ändringsförslag 830
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. pl

Motivering

Cigaretter med karakteristisk lukt och smak har blivit populära (utgör en betydande andel av 
marknaden för tobaksvaror) endast i vissa EU-länder. I andra länder är populariteten för 
smaksatta cigaretter försvinnande liten, och i vissa obefintlig. De av kommissionen 
föreslagna lösningarna kommer därför att hårdast drabba marknaderna i de länder där 
smaksatta cigaretter är populära, men praktiskt taget inte alls påverka marknaderna i övriga 
medlemsstater. Denna lösning är oproportionell, och bör som sådan inte införas.

Ändringsförslag 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) liknar ett livsmedel. utgår

Or. de
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Motivering

Likheten med en livsmedelsprodukt regleras redan i artikel 6.

Ändringsförslag 832
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) liknar ett livsmedel. d) liknar ett livsmedel, en kosmetisk 
produkt eller basvara.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) liknar ett livsmedel. d) i fallet med tobak för användning i 
munnen, liknar ett livsmedel.

Or. it

Motivering

I linje med det nu gällande direktivet om tobaksvaror bör detta krav begränsas till tobak för 
användning i munnen och bibehållas för att det inte ska finnas risk för att felaktig information 
sprids.


