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Ændringsforslag 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst, 
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende 
farver, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater,
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med 
selve tobaksvarens form. Cigaretter med 
en diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 835
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst, 
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende 
farver, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med 
selve tobaksvarens form. Cigaretter med 
en diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer 
eller andre tegn, vildledende farver,
indlagt materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker,
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk på 
enkeltpakningen og enhver ydre pakning, 
der kan fjernes (ikke banderoler), indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale, skrabemærker og lommer.

Or. de

Begrundelse

Listen over forbudte elementer og træk skal være specifik for at garantere retlig sikkerhed.
Varemærker og symboler og udformning heraf med hensyn til grafik og farve er underlagt 
ejendomsrettighederne for ejerne af varemærkerne og kan derfor ikke forbydes.

Ændringsforslag 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
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selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

materiale, skrabemærker og lommer.

Or. it

Begrundelse

Visse forbud vil forhindre angivelsen af væsentlige oplysninger på produkter og varemærker, 
der allerede er registreret, med risiko for at overtræde bestemmelserne i henhold til TEUF om 
forbrugerrettigheder og WTO. Derudover vil et forbud på cigaretter med en diameter på 
under 7,5 mm have en negativ virkning og skubbe forbrugerne i retning af det sorte marked
med åbenbare skadelige konsekvenser for forbrugernes sundhed.

Ændringsforslag 838
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer.

Faktuel information til forbrugere på 
produktet må ikke forbydes.
Varemærker, der er registreret før datoen 
for ikrafttrædelse af nærværende direktiv, 
må ikke forbydes.

Or. it
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Ændringsforslag 839
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer.

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen definition af "vildledende farver", og der er ingen rimelig begrundelse for, at 
farver kan være vildledende. Med hensyn til folkesundheden og det indre marked er der 
ligeledes ingen begrundelse for et forbud imod cigaretter med lille diameter.

Ændringsforslag 840
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
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materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

lommer.

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen definition af "vildledende farver", og der er ingen rimelig begrundelse for, at 
farver kan være vildledende. Med hensyn til folkesundheden og det indre marked er der 
ligeledes ingen begrundelse for et forbud imod cigaretter med lille diameter.

Ændringsforslag 841
Kristian Vigenin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer 
eller andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, billeder og figurer eller andre tegn, 
vildledende farver, indlagt materiale eller 
andet medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale og lommer eller kan 
være forbundet med selve tobaksvarens 
form.

Or. en

Ændringsforslag 842
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2



PE510.718v02-00 8/64 AM\936989DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. cs

Ændringsforslag 843
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer.

Or. pl

Begrundelse

Cigaretter med en kendetegnende aroma og smag er kun blevet populære (dvs. at de udgør en 
betydelig del af tobaksvaremarkedet) i en mindre række EU-medlemsstater. I andre 
medlemsstater er der meget begrænset efterspørgsel efter dem og i nogle medlemsstater slet 



AM\936989DA.doc 9/64 PE510.718v02-00

DA

ingen. De bestemmelser, som Kommissionen foreslår, vil derfor ramme markederne hårdest i 
de medlemsstater, hvor aromatiserede cigaretter er populære, mens de praktisk talt ikke vil 
have nogen virkning på de andre medlemsstaters markeder. Disse bestemmelser er 
uforholdsmæssige og bør derfor slettes.

Ændringsforslag 844
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 845
Timothy Kirkhope

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
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kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 846
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. pt

Ændringsforslag 847
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
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selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. el

Ændringsforslag 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker, lommer og
eventuelle dekorative træk eller kan være 
forbundet med selve tobaksvarens form.

Or. pl

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at forbyde et enkelt produkt uden en rimelig begrundelse herfor. Alle 
tobaksvarer er skadelige. Der er ingen dokumentation for, at "tynde" cigaretter er mere 
skadelige end almindelige cigaretter. Der er endvidere ingen dokumenterede oplysninger om 
deres popularitet blandt mindreårige rygere. Hvis de er emballeret og markedsført i 
overensstemmelse med dette direktiv, er der derfor ingen grund til at forbyde salg heraf i 
Unionen.

Ændringsforslag 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 850
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en
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Ændringsforslag 851
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. nl

Ændringsforslag 852
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm må ikke sælges 
i Unionen.

Or. fi
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Ændringsforslag 853
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 6,5 mm anses for at 
være vildledende.

Or. en

Ændringsforslag 854
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.
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Or. de

Begrundelse

En sådan lovmæssig formodning vil være baseret på en ikkeeksisterende undersøgelse og bør 
derfor afvises.

Ændringsforslag 855
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at fastsættelsen af cigaretters diameter slettes. Indførelsen af denne bestemmelse 
vil i praksis betyde, at tynde cigaretter forbydes, hvilket er videnskabeligt ubegrundet og 
uacceptabelt.

Ændringsforslag 856
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
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men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. el

Begrundelse

Eksisterende videnskabelige beviser viser ikke, at der er direkte forbindelse mellem en 
cigarets diameter og den alder, hvor en person begynder at ryge, eller at "tynde" cigaretter er 
mere attraktive end andre. Dette forbud vil ikke resultere i, at personer holder op med at ryge.
Det vil i stedet betyde, at de ikke længere køber en specifik kategori af tobaksvarer.

Ændringsforslag 857
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Videnskabeligt dokumenterede 
meddelelser om, at et bestemt produkt er 
mindre skadeligt end andre, bør 
udelukkes fra bestemmelserne i stk. 1, 
litra b), og stk. 2. Producenter skal oplyse
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne om, at det pågældende 
produkt er mindre skadeligt.

Or. el

Ændringsforslag 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til cigaretter skal filterpapiret 
yde tilstrækkelig beskyttelse imod 
produktforfalskning ved hjælp af
kompleksitet. Derfor skal det mindst 
indeholde følgende karakteristika:
a) adskillige synlige trykfarver ved 
anvendelse af dybtryk;
b) alle hvide arealer skal være dækket;
c) komplekst tryk med delvist tynde 
strukturer;
d) tryk på papir med hvid baggrund;
e) præperforering placeret tilstrækkelig 
langt fra enden af cigaretten.

Or. de

Begrundelse

Produkter med mange forskellige påtrykte farver og delvist meget tynde strukturer samt 
præperforeringsteknikken er kun til rådighed for etablerede leverandører Dette vil sammen 
med særlige krav til papir, f.eks. graden af hvid, effektivt obstruere det ulovlige 
cigaretmarked. Placeringen af perforeringszonen vil sikre, at forbrugerne ikke kan dække 
hullerne, hvorved røgen bliver stærkere.

Ændringsforslag 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Cigaretpapiret skal inkludere 
vandmærker.

Or. de
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Begrundelse

For at beskytte imod forfalskning.

Ændringsforslag 860
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte vildledende tekst og grafik.

Or. cs

Ændringsforslag 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De forskellige tobakssorter, der 
anvendes til at fremstille produktet, 
og/eller det pågældende oprindelsesland 
kan angives på pakningen.

Or. it

Begrundelse

For at undgå forskelsbehandling mellem forskellige tobakssorter (se betragtning 16).

Ændringsforslag 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold
1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold
1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
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tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen sundhedsmæssige begrundelser for denne bestemmelse. Bestemmelsen vil 
resultere i et forbud mod produkter, der allerede er tilgængelige, fremme af det ulovlige 
marked, begrænsning af forbrugernes valgmuligheder og hindring af konkurrence og 
innovation med åbenbare skadelige konsekvenser for sundheden og sikkerheden til følge.

Ændringsforslag 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold
1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

Der er intet objektivt videnskabeligt grundlag for, at denne foranstaltning skulle have den 
ønskede virkning på unges tobaksforbrug. Derudover respekterer foranstaltningen ikke den 
frie konkurrence og vil hindre fri bevægelighed for varer i Unionen.

Ændringsforslag 865
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 

udgår
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indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. it

Ændringsforslag 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 868
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen begrundelse med hensyn til det indre marked for at fastlægge begrænsninger 
for pakninger med tobaksvarer med henblik på salg. Forslaget er i strid med EU's politik om 
det indre marked, hvad angår emballage og gensidig anerkendelse, navnlig direktiv 2007/45.

Ændringsforslag 869
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 

udgår
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enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Ændringsforslag 870
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 871
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med
"rulletobak" eller "rulletobak til 
cigarethylstre" skal være pakket i en 
kasse eller en cylindrisk dåse eller have 
form som en pung, dvs. en rektangulær 
pakke med en flap, der dækker åbningen. 
En enkeltpakning med "rulletobak" eller 
"rulletobak til cigarethylstre" skal
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Ændringsforslag 873
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med
"rulletobak" eller "rulletobak til 
cigarethylstre" skal være pakket i en 
kasse eller en cylindrisk 
kombinationsdåse eller have form som en 
pung, dvs. en rektangulær pakke med en 
flap, der dækker åbningen. En 
enkeltpakning med "rulletobak" eller 
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"rulletobak til cigarethylstre" skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige konsekvensanalyse vurderede ikke brugen af pungen til andre typer af løs 
tobak, og forslaget tog ikke behørigt hensyn til de betydelige forskelle mellem rulletobak og 
gør det selv-tobak. Emballagen skal skelne mellem de tobakskarakteristika, som forbrugeren 
efterspørger. Kombinationsdåsen er en velafprøvet emballagespecifikation til løs tobak. Den 
aktuelle formulering kan således hindre en fremtidig udvikling af innovative 
emballageprodukter og påvirke tobaksproduktets kvalitet negativt for den endelige forbruger.

Ændringsforslag 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap,
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet og indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med al anden 
røgtobak skal være pakket i en kasse eller 
cylindrisk kombinationsdåse eller have 
form som en pung, dvs. en rektangulær
pakning med en flap, der dækker 
åbningen, og indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

I det oprindelige forslag tages der ikke højde for kravet om en kombinationsdåse til specifik 
brug af fintskåren løs tobak, dvs. til færdige cigarethylstre og piber. Formålet med denne 
revidering er at gøre det mindre attraktivt at begynde at ryge for unge, men 
kombinationsdåser købes som regel af en ældre generation og er på grund af sin vægt og 
volumen dyrere end pungen og derfor mindre økonomisk opnåelig for unge mennesker.
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Ændringsforslag 875
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak eller en enkeltpakning med 
"rulletobak til cigarethylstre" skal veje
mindst 40 g.

Or. de

Begrundelse

Kombinationsdåser, der anvendes til "rulletobak til cigarethylstre", bør være tilladt på lige 
fod med tobakspunge, da kombinationsdåser er større og dyrere end tobakspunge og mindre 
transportable. Kombinationsdåser er af disse årsager betydeligt mindre attraktive for unge 
end tobakspunge.

Ændringsforslag 876
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
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Or. de

Ændringsforslag 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. de

Begrundelse

Udformningen af emballagen bør som hidtil være op til producenterne. Der findes fintskåren
røgtobak, som udbydes til salg i kombinationsdåser, og som indeholder 50-200 g tobak.
Denne tobak er som regel løst pakket og voluminøs og kan ikke let pakkes i punge, da 
tobakken let bliver mast. Små pakninger eller læbestiftformede pakninger bør dog forbydes, 
da disse pakninger er særlig attraktive for unge mennesker.

Ændringsforslag 878
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal
dække mindst 70 % af pakningens forside. 

1. En enkeltpakning med cigaretter kan
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak kan være kasseformet eller 
cylindrisk eller have form som en pung, 
dvs. en regulær rektangulær lomme med 
en flap, der dækker åbningen. Pungens flap 
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En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

skal have en størrelse, der sikrer den 
grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger som fastsat i 
direktivets artikel 9, stk. 3, litra d). En 
enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 10 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 12,5 g.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke indeholde begrænsninger for pakningsspecifikationer i væsentlig grad.
Arbejdspladser i forarbejdningsindustrien vil blive nedlagt i hele fødekæden, og ulovlig 
handel vil blive fremmet. Forbrugernes valgmuligheder vil blive begrænset og ligeledes 
innovation og konkurrence. De intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive obstrueret.
Foranstaltningerne er i strid med principperne for det indre marked og har derudover 
negative konsekvenser for gennemførelsen af sundhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med rulletobak skal
enten have form som en pung, dvs. en 
lomme med en flap, der dækker åbningen, 
eller en pakning med en kasseformet eller 
cylindrisk bund. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 20 g.

Or. en

Begrundelse

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
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flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Ændringsforslag 880
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med rulletobak skal
enten have form som en pung, dvs. en 
lomme med en flap, der dækker åbningen, 
eller en pakning. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at eventuelle ændringer af emballagen ikke hindrer vores evne til 
at identificere og undgå forfalskede pakninger. Alt for strenge forskrifter kan gøre det 
vanskeligt for Unionen at bekæmpe forsøg på forfalskning.

Ændringsforslag 881
Michèle Striffler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung
eller en hård boks. Punge skal have form 
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der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

som en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.
Den hårde boks skal indeholde et rum, et 
låg og en bund. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. fr

Begrundelse

Disse ændringer vil betyde, at kombinationsbokse kan anvendes til tobak. Disse bokse kan 
fremstilles af genbrugt pap og er dermed mere miljøvenlige. Disse store bokse medfører også, 
at sundhedsadvarsler er lettere at læse og produceret ved anvendelse af kompleks og kostbar 
europæisk teknologi, hvorved de vil være vanskeligere at forfalske. En reel foranstaltning til 
at få unge til at afholde sig fra rygestart vil være at fordoble vægten af tobak i en almindelig 
pakning.

Ændringsforslag 882
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal ikke
indeholde tobaksmængder under 33 g i 
alt. En enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 80 g.

Or. en

Begrundelse

En reel foranstaltning til at få unge til at afholde sig fra rygestart vil være at fordoble vægten 
af tobak i en almindelig pakning. På denne måde vil prisen for en pakning normalt blive 
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fordoblet (selv om prisen pr. cigaret vil være uændret). En højere pris pr. pakke vil være en 
betydelig barriere for unge med hensyn til at begynde at ryge og impulsivt købe en pakke 
cigaretter.

Ændringsforslag 883
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal
tilnærmelsesvist være kasseformet. En 
enkeltpakning med rulletobak skal have 
form som en pung, dvs. en rektangulær 
lomme med en flap, der dækker åbningen. 
Pungens flap skal dække mindst 70 % af 
pakningens forside. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 20 g.

Or. cs

Ændringsforslag 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 50 g.
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Or. ro

Ændringsforslag 885
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 19 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

Det er en hensigtsmæssig idé at regulere minimumsantallet af cigaretter i enkeltpakninger.
Mit forslag er imidlertid at fastsætte det maksimale antal til 19 i stedet for 20 under 
hensyntagen til de ungarske nationale bestemmelser, der finder anvendelse på nuværende 
tidspunkt.

Ændringsforslag 886
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet eller let afrundet. En 
enkeltpakning med rulletobak skal have 
form som en pung, dvs. en rektangulær 
lomme med en flap, der dækker åbningen. 
Pungens flap skal dække mindst 70 % af 
pakningens forside. En enkeltpakning med 
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indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen videnskabelig begrundelse for at forbyde let afrundet form.

Ændringsforslag 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 888
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår
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Or. cs

Ændringsforslag 889
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen begrundelse med hensyn til det indre marked for at fastlægge begrænsninger 
for pakninger med tobaksvarer med henblik på salg. Forslaget er i strid med EU's politik om 
det indre marked, hvad angår emballage og gensidig anerkendelse, navnlig direktiv 2007/45.

Ændringsforslag 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Producenter bør som hidtil have nogen fleksibilitet med hensyn til emballagens udformning.

Ændringsforslag 891
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og kan have 
en åbning, der kan lukkes eller forsegles 
igen efter åbning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at eventuelle ændringer af emballagen ikke hindrer vores evne til 
at identificere og undgå forfalsket emballage. Alt for strenge forskrifter kan gøre det 
vanskeligt for Unionen at bekæmpe forsøg på forfalskning.

Ændringsforslag 892
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og skal have 
en åbning, der kan lukkes efter første 
åbning.
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Or. it

Ændringsforslag 893
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og skal have 
en åbning, der kan være i form af et flip-
top-låg. Et flip-top-låg på en cigaretpakke 
må kun være hængslet på pakningens 
bagside.

Or. en

Begrundelse

Dette vil muliggøre indvendige sikkerhedstræk, der kan forsegles igen, f.eks. indvendig foring, 
der kan bidrage til bekæmpelse af forfalskning, men som ikke på nogen måde vil hæmme 
synligheden og integriteten af pakningens sundhedsadvarsler.

Ændringsforslag 894
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning.

Or. en
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Begrundelse

Direktivet bør ikke harmonisere den primære åbningsmekanisme. En sådan bestemmelse vil 
fremme den ulovlige handel ved at standardisere pakninger og gøre det lettere for kriminelle 
at fremstille forfalskede varer. En række åbningsmekanismer vil gøre det vanskeligere for 
falsknere at kopiere. Forbrugernes valgmuligheder vil derudover blive begrænset og ligeledes 
innovation og konkurrence.

Ændringsforslag 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside. De områder af 
pakningen, der ikke er dækket af 
sundhedsadvarsler, skal være udformet i 
en tilstrækkeligt kompliceret og flerfarvet 
stil. Mindst en af de farver, der er påtrykt, 
skal skabe strukturer, der kan mærkes ved 
berøring.

Or. de

Begrundelse

Med henblik på beskyttelse imod forfalskning.

Ændringsforslag 896
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
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karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en
kasseformet cigaretpakke må kun være 
hængslet på pakningens bagside.

Or. en

Begrundelse

Se ændring til artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle ydre overflader på 
enkeltpakningen og enhver ydre 
emballage til røgtobak skal standardiseres 
som følger:
a) må ikke indeholde noget varemærke 
eller andet mærke ud over handelsnavnet 
eller et alternativt navn for tobaksvaren
b) skal være en mørk, uattraktiv farve 
fastlagt af Kommissionen
c) handelsnavnet og et eventuelt 
alternativt navn
i) må ikke optræde mere end én gang på 
hver overflade
ii) skal optræde vandret under og i samme 
læseretning som den kombinerede 
sundhedsadvarsel i midten af den 
tiloversblevne plads på overfladerne foran 
og bag på enkeltpakningen og den 
eventuelle ydre pakning
iii) skal være i overensstemmelse med alle 
de mere udførlige regler fastsat i stk. 3.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke ordførerens forslag om standardiseret emballering ved at 
udvide anvendelsesområdet til at omfatte al rygetobak. Det er endvidere vigtigt, at 
standardfarven er mørk og uattraktiv, da dette har vist sig at være mere effektivt end lysere 
farver.

Ændringsforslag 898
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 899
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 

udgår
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bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 900
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 901
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 902
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

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).
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Ændringsforslag 903
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Da disse er afgørende elementer i direktivet, bør de reguleres i basisretsakten. Derudover kan 
Kommissionens beføjelser til at fastlægge pakningsdimensioner resultere i, at "tynde" 
cigaretter, som er længere end king size-cigaretter, trækkes tilbage fra markedet.

Ændringsforslag 904
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 

udgår
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integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. en

Ændringsforslag 905
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 906
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 

udgår
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integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. en

Ændringsforslag 907
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 

udgår
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integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. de

Ændringsforslag 909
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen i ovennævnte punkt tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter. Indholdet i dette punkt skal reguleres i selve direktivet.

Ændringsforslag 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. it

Ændringsforslag 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

3. Sundhedsadvarslernes fulde synlighed 
og integritet sikres, inden enkeltpakningen 
åbnes første gang, mens den åbnes, og efter 
at den er blevet lukket igen.

Or. de

Ændringsforslag 912
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

3. Den almindelige lovgivningsprocedure 
følges vedrørende fastsættelse af nærmere 
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overensstemmelse med artikel 22
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. el

Begrundelse

Enkeltpakningers udformning og størrelse er grundlæggende elementer i den 
lovgivningsmæssige retsakt. Eventuelle ændringer af disse elementer bør derfor foretages 
efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 913
Jutta Haug

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

3. Fuld synlighed og integritet sikres, 
inden enkeltpakningen åbnes første gang, 
mens den åbnes, og efter at den er blevet 
lukket igen.

Or. en

Ændringsforslag 914
Erminia Mazzoni
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

3. Kommissionen kan foreslå nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. it

Ændringsforslag 915
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 916
Gaston Franco
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, 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 yderst politiske beslutninger. Alle ændringer skal 
foretages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 917
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. cs
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Ændringsforslag 918
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 919
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår
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Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 920
Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 921
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 

udgår
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ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 922
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 923
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 927
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at Kommissionen i ovennævnte punkt tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter. Indholdet i dette punkt skal reguleres i selve direktivet.

Ændringsforslag 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 929
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 

udgår
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en rapport fra Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 930
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. 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 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

4. Den almindelige lovgivningsprocedure 
følges vedrørende indførelse af 
obligatoriske krav om, at enkeltpakninger 
om andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak skal være enten kasseformede 
eller cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

Or. el

Begrundelse

Enkeltpakningers udformning og størrelse er grundlæggende elementer i den 
lovgivningsmæssige retsakt. Eventuelle ændringer af disse elementer bør derfor foretages
efter den almindelige lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 932
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 933
Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med 
henblik på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 934
Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger og al ydre emballage med
tobaksvarer er mærket med en entydig 
identifikator. Entydige identifikatorer skal 
– med henblik på at sikre deres integritet -
være påtrykt/anbragt på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes eller slettes, og de må 
på ingen måde være skjult eller brudt, 
heller ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 935
Marit Paulsen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Med undtagelse af produkter, der er 
omhandlet i artikel 15, sikrer
medlemsstaterne, at alle enkeltpakninger 
med tobaksvarer er mærket med en entydig 
identifikator. Entydige identifikatorer skal 
– med henblik på at sikre deres integritet -
være påtrykt/anbragt på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes eller slettes, og de må 
på ingen måde være skjult eller brudt, 
heller ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 936
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer med henblik på
et effektivt følge- og sporingssystem 
(tracking og tracing), at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, 
herunder al ydre emballage, er mærket 
med en entydig, sikker og bestandig
identifikator. Entydige identifikatorer skal 
– med henblik på at sikre deres integritet -
være påtrykt/anbragt på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes eller slettes, og de må 
på ingen måde være skjult eller brudt, 
heller ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 937
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres i Unionen, er mærket med 
en entydig identifikator. Entydige 
identifikatorer skal – med henblik på at 
sikre deres integritet - være påtrykt/anbragt 
på en sådan måde, at de ikke kan fjernes 
eller slettes, og de må på ingen måde være 
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ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

skjult eller brudt, heller ikke af banderoler 
eller prismærkater eller ved åbning af 
pakningen. For så vidt angår produkter 
fremstillet uden for Unionen gælder 
kravene i denne artikel kun for produkter, 
der er bestemt for eller markedsføres i EU-
markedet.

Or. el

Ændringsforslag 938
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige og sikre identifikatorer skal –
med henblik på at sikre deres integritet -
være påtrykt/anbragt på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes eller slettes, og de må 
på ingen måde være skjult eller brudt, 
heller ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 939
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
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enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet. I de 
medlemsstater, hvor tobaksvarer forsynes 
med banderoler, kan de entydige 
identifikatorer trykkes på banderolerne.

Or. en

Ændringsforslag 940
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer og al 
ydre transportpakning er mærket med en 
entydig identifikator. Entydige 
identifikatorer skal – med henblik på at 
sikre deres integritet - være påtrykt/anbragt 
på en sådan måde, at de ikke kan fjernes 
eller slettes, og de må på ingen måde være 
skjult eller brudt, heller ikke af banderoler 
eller prismærkater eller ved åbning af 
pakningen. For så vidt angår produkter 
fremstillet uden for Unionen gælder 
kravene i denne artikel kun for produkter, 
der er bestemt for eller markedsføres i EU-
markedet.

Or. en
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Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
også være entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, 
kasser etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni 
bør være forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på 
en palle, i en beholder eller en kasse. Al ompakning skal rapporteres.

Ændringsforslag 941
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne drager omsorg for, 
at de entydige identifikatorer for 
enkeltpakningerne er knyttet til den 
entydige identifikator på den ydre 
transportpakning. Enhver ændring i 
sammenknytningen mellem 
enkeltpakninger og ydre transportpakning 
lagres i den i stk. 6 omhandlede database.

Or. en

Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
også være entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, 
kasser etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni 
bør være forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på 
en palle, i en beholder eller en kasse. Al ompakning skal rapporteres.


