
AM\936989NL.doc PE510.718v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2012/0366(COD)

21.5.2013

AMENDEMENTEN
834 - 941

Ontwerpverslag
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten

Voorstel voor een richtlijn
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.718v02-00 2/65 AM\936989NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\936989NL.doc 3/65 PE510.718v02-00

NL

Amendement 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot 
teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen, 
krasbiljetten en hoezen, of kunnen 
betrekking hebben op de vorm van het 
tabaksproduct zelf. Sigaretten met een 
diameter van minder dan 7,5 mm worden 
geacht misleidend te zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 835
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot 
teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen, 
krasbiljetten en hoezen, of kunnen 
betrekking hebben op de vorm van het 
tabaksproduct zelf. Sigaretten met een 
diameter van minder dan 7,5 mm worden 
geacht misleidend te zijn.

Schrappen

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot 
teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels 
of ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen,
krasbiljetten en hoezen, of kunnen 
betrekking hebben op de vorm van het 
tabaksproduct zelf. Sigaretten met een 
diameter van minder dan 7,5 mm worden 
geacht misleidend te zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
van de verpakking en buitenverpakking 
bestaan uit stickers die verwijderd kunnen 
worden (met uitzondering van 
accijnszegels), bijvoegsels of ander extra 
materiaal, krasbiljetten en hoezen.

Or. de

Motivering

De opsomming van verboden elementen en kenmerken moet concreet zijn met het oog op het 
waarborgen van de rechtszekerheid. Merknamen en merksymbolen en hun grafische 
vormgeving en kleurstelling vallen onder de eigendomsrechten van de merkhouder en kunnen 
derhalve niet verboden worden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
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materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen. Het aan de consument 
verstrekken van feitelijke informatie over 
het product kan niet worden verboden.
Merken die geldig zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
kunnen niet worden verboden.

Or. it

Motivering

Er zijn verboden die het onmogelijk zouden maken essentiële informatie over het product en 
over de momenteel geldige merken te verstrekken. Dit zou een schending kunnen betekenen 
van de bepalingen van het VWEU inzake de rechten van de consument en van de regels van 
de WTO. Bovendien zou een verbod op sigaretten met een diameter van minder dan 7,5 mm 
een negatief effect sorteren omdat de consumenten zullen uitwijken naar de illegale markt, 
met alle negatieve gevolgen van dien voor de gezondheid.

Amendement 838
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen.

Het aan de consument verstrekken van 
feitelijke informatie over het product kan 
niet worden verboden.

Merken die geldig zijn op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
kunnen niet worden verboden.
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Or. it

Amendement 839
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, bijvoegsels of ander 
extra materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen.

Or. en

Motivering

Er ontbreekt niet alleen een definitie van "misleidende kleuren", maar er bestaat ook geen 
geloofwaardige onderbouwing voor de veronderstelling dat bepaalde kleuren misleidend 
kunnen zijn. Bovendien is er met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en de 
interne markt geen reden om een algemeen verbod uit te vaardigen voor sigaretten met een 
kleine diameter.

Amendement 840
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, bijvoegsels of ander 
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kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

extra materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebiljetten, krasbiljetten en 
hoezen.

Or. de

Motivering

Er ontbreekt niet alleen een definitie van "misleidende kleuren", maar er bestaat ook geen 
geloofwaardige onderbouwing voor de veronderstelling dat bepaalde kleuren misleidend 
kunnen zijn. Bovendien is er met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en de 
interne markt geen reden om een algemeen verbod uit te vaardigen voor sigaretten met een 
kleine diameter.

Amendement 841
Kristian Vigenin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen, 
krasbiljetten en hoezen, of kunnen 
betrekking hebben op de vorm van het 
tabaksproduct zelf.

Or. en

Amendement 842
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, bijvoegsels of ander 
extra materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. cs

Amendement 844
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en



AM\936989NL.doc 9/65 PE510.718v02-00

NL

Amendement 845
Timothy Kirkhope

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Amendement 846
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. pt
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Amendement 847
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. el

Amendement 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
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Or. en

Amendement 850
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Amendement 851
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
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zijn.

Or. nl

Amendement 852
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. Sigaretten 
met een diameter van minder dan 7,5 mm 
worden geacht misleidend te zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. Sigaretten 
met een diameter van minder dan 7,5 mm 
mogen in de EU niet worden verkocht.

Or. fi

Amendement 853
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. Sigaretten 
met een diameter van minder dan 7,5 mm

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. Sigaretten 
met een diameter van minder dan 6,5 mm
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worden geacht misleidend te zijn. worden geacht misleidend te zijn.

Or. en

Amendement 854
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. de

Motivering

De wettelijke veronderstelling die hieraan ten grondslag ligt, is op een niet bestaande studie 
gebaseerd en dient derhalve geschrapt te worden.

Amendement 855
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
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kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de aanduiding van een minimaal vereiste diameter te schrappen. In de 
praktijk zou het invoeren van deze bepaling neerkomen op een verbod op dunne sigaretten, 
hetgeen wetenschappelijk niet te rechtvaardigen is. Dat is de reden waarom deze bepaling 
onaanvaardbaar is.

Amendement 856
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. el

Motivering

Uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens blijkt niet dat er een rechtstreekse band 
bestaat tussen de diameter van een sigaret en het voor het eerst beginnen met roken. Daaruit 
blijkt evenmin dat sigaretten van het type "slim" aantrekkelijker zijn. Dit verbod zal dus 
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niemand ertoe aanzetten om met roken te stoppen. Veeleer zal men ophouden die specifieke 
categorie van tabaksproducten te gebruiken.

Amendement 857
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer wetenschappelijk is bewezen 
dat een bepaald product minder schadelijk 
is dan andere producten, worden de 
desbetreffende vermeldingen uitgesloten 
van lid 1, onder b) en lid 2. De 
fabrikanten leggen aan de bevoegde 
autoriteiten gegevens voor om de 
verminderde schadelijkheid van het 
product aan te tonen.

Or. el

Amendement 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij filtersigaretten moet het filterpapier 
("Tipping Paper") dermate complex zijn 
dat het voldoende tegen 
productvervalsingen is beschermd. Dat 
betekent dat dit papier ten minste over de 
volgende eigenschappen moet beschikken:
a) meer dan één zichtbare drukkleur en 
vervaardigd middels het diepdrukprocedé;
b) alle witte gedeelten voorzien van een 
lak;
c) complexe opdrukken met deels dunne 
structuren;
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d) bedrukking op wit basispapier;
e) een voorperforatie die op een 
toereikende afstand van het uiteinde van 
de sigaret is aangebracht.

Or. de

Motivering

Alleen gevestigde toeleveranciers beschikken over de techniek voor het aanbrengen van 
meerdere drukkleuren op producten met deels zeer dunne structuren. Dat geldt ook voor de 
techniek voor de voorperforaties. In combinatie met specifieke eisen aan het papier, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de witheidsgraad, wordt de illegale sigarettenmarkt op 
effectieve wijze geblokkeerd. Door de locatie van de perforatiezone wordt daarnaast 
gewaarborgd dat de consument de gaatjes niet kan afdekken om de intensiteit van de rook te 
versterken.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In het sigarettenpapier moeten 
zichtbare watermerken zijn aangebracht.

Or. de

Motivering

Om vervalsingen tegen te gaan.

Amendement 860
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verboden elementen en 
kenmerken omvatten onder meer 
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misleidende teksten en grafische 
afbeeldingen.

Or. cs

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het is toegestaan op de 
eenheidsverpakking de voor de 
vervaardiging van het product gebruikte
tabakssoort en/of het land van herkomst 
te vermelden.

Or. it

Motivering

Ter vermijding van discriminatie tussen de diverse tabakssoorten (zie overweging 16).

Amendement 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden
1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
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de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. en

Amendement 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden
1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
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verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. it

Motivering

Deze bepalingen kunnen niet worden gestaafd en gerechtvaardigd op basis van 
gezondheidkundige overwegingen. Zulke maatregelen zouden de verkoop van reeds in gebruik 
zijnde producten verbieden, illegale handel en namaak in de hand werken, consumenten 
minder keuzemogelijkheid bieden en concurrentie en innovatie dwarsbomen, met alle 
negatieve gevolgen van dien voor de veiligheid en de bescherming van de gezondheid.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden
1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
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de achterkant van de verpakking.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. es

Motivering

Er is geen objectief wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat deze maatregel het gewenste 
effect zal hebben op het tabaksverbruik onder jongeren. Bovendien zou het beginsel van vrije 
mededinging hiermee niet in acht worden genomen en zou het vrije verkeer van goederen 
binnen de Europese Unie worden belemmerd.

Amendement 865
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 

Schrappen
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buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. it

Amendement 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. en

Amendement 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 

Schrappen
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buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en

Amendement 868
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. en

Motivering

Vanuit het perspectief van de interne markt is er geen reden om de verpakkingen waarin 
tabaksproducten worden verkocht aan beperkingen te onderwerpen. Het voorstel is ook in 
strijd met het EU-beleid voor de interne markt met betrekking tot verpakkingen en de 
wederzijdse erkenning, met name met Richtlijn 2007/45.

Amendement 869
Godfrey Bloom
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. en

Amendement 870
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. it

Amendement 871
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. en

Amendement 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een eenheid shagtabak of tabak om zelf 
sigaretten van te maken wordt verpakt in 
een balkvormige verpakking of 
cilindervormige bus of in een 
verpakkingseenheid met de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. Een 
verpakkingseenheid shagtabak of tabak om 
zelf sigaretten van te maken bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en
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Amendement 873
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.Een verpakkingseenheid van sigaretten is 
balkvormig. Een verpakkingseenheid van 
shagtabak heeft de vorm van een buidel, 
d.w.z. een rechthoekige zak met een klep 
die de opening bedekt. De klep van de 
buidel bedekt ten minste 70% van de 
voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1.Een verpakkingseenheid van sigaretten is 
balkvormig. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een eenheid shagtabak of tabak om zelf 
sigaretten van te maken, wordt verpakt in 
een balkvormige verpakking of 
cilindervormige bus of in een 
verpakkingseenheid met de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. Een 
verpakkingseenheid shagtabak of tabak om 
zelf sigaretten van te maken bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en

Motivering

In de oorspronkelijke effectbeoordeling is het gebruik van de zak voor andere soorten losse 
tabak niet geëvalueerd en in het voorstel is niet naar behoren rekening gehouden met de 
aanmerkelijke verschillen tussen shagtabak en tabak om zelf sigaretten van te maken. De 
consument moet de door hem gewenste tabaksoort kunnen herkennen aan het type verpakking. 
De cilindervormige bus is een zeer herkenbare verpakking voor losse tabak. De huidige 
ontwerpvoorstellen kunnen aldus de toekomstige ontwikkeling van innovatieve 
verpakkingsproducten hinderen en een negatief effect hebben op de kwaliteit van het 
tabaksproduct voor de eindgebruiker.

Amendement 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig en bevat ten minste 20 
sigaretten. Een eenheid van alle andere 
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buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

soorten rooktabak wordt verpakt in een
balkvormige verpakking of 
cilindervormige bus of in een 
verpakkingseenheid met de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt, en die 
verpakkingseenheid bevat ten minste 40 g.
tabak

Or. en

Motivering

In het oorspronkelijke voorstel wordt geen rekening gehouden met het feit dat de 
cilindervormige bus specifiek bedoeld is als verpakkingseenheid voor fijngesneden losse 
tabak, d.w.z. tabak om zelf sigaretten van te maken of om in een pijp te gebruiken. Doel van 
deze herziening is om het voor jonge mensen minder aantrekkelijk te maken om te gaan roken, 
maar de cilindervormige bus wordt doorgaans door een oudere generatie gekocht en door het 
gewicht en het volume van die bus is deze duurder dan de buidel waardoor deze optie 
vanwege de hogere prijs voor jonge mensen minder attractief is.

Amendement 875
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een verpakkingseenheid shagtabak of een 
verpakkingseenheid tabak om zelf 
sigaretten te maken bevat ten minste 40 g 
tabak.

Or. de

Motivering

Combidozen met tabak om zelf sigaretten te maken moeten onder dezelfde voorwaarden op de 
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markt toegelaten worden als tabaksbuidels, omdat de combidoos vergeleken met de 
tabaksbuidel een grotere en duurdere verpakkingsvorm is die niet geschikt is om mee te 
nemen. Daarom is die combidoos voor jonge mensen aanzienlijk minder attractief dan
tabaksbuidels.

Amendement 876
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid sigaretten bevat 
ten minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 

1. Een verpakkingseenheid sigaretten bevat 
ten minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
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verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. de

Motivering

De vormgeving van de verpakking moet ook in de toekomst de verantwoordelijkheid van de 
producenten blijven. Een deel van de fijngesneden tabak wordt in combidozen aangeboden 
met een inhoud van 50-200 gram. Deze fijngesneden tabak is doorgaans een luchtige 
(volume-)tabak die niet goed in buidels te verpakken is omdat de tabak daarin snel 
platgedrukt zou kunnen worden. Kleinverpakkingen of lippenstiftvormige verpakkingen 
zouden echter verboden moeten worden vanwege de grote aantrekkingskracht die zij op jonge 
mensen uitoefenen.

Amendement 878
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
kan balkvormig zijn Een 
verpakkingseenheid van shagtabak kan 
balkvormig of cilindervormig zijn of de 
vorm van een buidel hebben, d.w.z. een 
regelmatige, rechthoekige zak met een 
klep die de opening bedekt. De klep van de 
buidel heeft een zodanige omvang dat de 
grafische integriteit en de zichtbaarheid 
van de tekst, de foto's en de informatie 
over het stoppen met roken gewaarborgd 
is, een en ander zoals neergelegd in 
artikel 9, lid 3, onder d), van de richtlijn.
Een verpakkingseenheid sigaretten bevat 
ten minste 10 sigaretten Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 12,5 g tabak.

Or. en

Motivering

De verpakkingsspecificaties mogen niet significant worden beperkt door de richtlijn. 
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Daardoor worden namelijk de werkgelegenheid in de productie in de gehele toeleveringsketen 
bedreigd en wordt de illegale handel bevorderd. Daarnaast worden niet alleen de 
keuzemogelijkheden van de consumenten belemmerd, maar ook de innovatie en de 
mededinging. Bovendien vormt dit een beperking van de intellectuele eigendomsrechten. Tot 
slot zijn de maatregelen in strijd met de beginselen van de interne markt en worden 
gezondheidsmaatregelen hierdoor negatief beïnvloed.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van shagtabak 
heeft ofwel de vorm van een buidel, d.w.z. 
een zak met een klep die de opening 
bedekt, ofwel een balkvormige dan wel 
cilindervormige basis. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 20 g tabak.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 880
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van shagtabak 
heeft ofwel de vorm van een buidel, d.w.z. 
een rechthoekige zak met een klep die de 
opening bedekt, ofwel de vorm van een 
pakje. Een verpakkingseenheid sigaretten 
bevat ten minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat alle voorgestelde wijzigingen met betrekking tot 
verpakkingen geen belemmering vormen voor de mogelijkheden om vervalste verpakkingen te 
traceren en te voorkomen. Door te strikte voorschriften kan de EU haar voorsprong op 
eventuele vervalsers van verpakkingen verliezen.

Amendement 881
Michèle Striffler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met een 
klep die de opening bedekt. De klep van de 
buidel bedekt ten minste 70% van de 
voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel of van een stijve bus. Buidels 
hebben de vorm van een rechthoekige zak 
met een klep die de opening bedekt. De 
klep van de buidel bedekt ten minste 70% 
van de voorkant van het pakje. Stijve 
bussen bestaan uit zijwanden, een bodem 
en een deksel. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een verpakkingseenheid shagtabak bevat 
ten minste 40 g tabak.
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Or. fr

Motivering

Met deze wijziging kan tabak eveneens in bussen uit verschillende materialen verpakt worden. 
Deze kunnen van recyclebaar karton worden gemaakt en zijn daarmee milieuvriendelijker. 
Bijkomend voordeel is dat gezondheidsboodschappen eenvoudiger kunnen worden 
weergegeven op deze grote bussen. De bussen worden gemaakt met een complexe en kostbare 
Europese technologie die moeilijk kan worden nagemaakt. 

Amendement 882
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat in 
totaal ten minste 33 g tabak. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 80 g tabak.

Or. en

Motivering

Een concrete maatregel om jongeren te ontmoedigen om te gaan roken, is het verdubbelen 
van het tabaksgewicht in een normale verpakking. Daardoor zal de prijs van een pakje 
doorgaans verdubbelen (terwijl de prijs per sigaret gelijk blijft). Een hogere prijs per pakje 
vormt voor jonge mensen een aanzienlijke drempel om te gaan roken aangezien de impuls om 
een pakje sigaretten te kopen hierdoor word gereduceerd.

Amendement 883
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is min of meer balkvormig. Een 
verpakkingseenheid van shagtabak heeft de 
vorm van een buidel, d.w.z. een 
rechthoekige zak met een klep die de 
opening bedekt. De klep van de buidel 
bedekt ten minste 70% van de voorkant 
van het pakje. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een verpakkingseenheid shagtabak bevat 
ten minste 20 g tabak.

Or. cs

Amendement 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 50 g tabak.

Or. ro

Amendement 885
Erik Bánki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 19 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en

Motivering

Het is op zich verdedigbaar om het minimumaantal sigaretten in een verpakkingseenheid te 
reguleren. Mijn voorstel voor een maximumaantal sigaretten van 19 in plaats van 20 is echter 
gebaseerd op de Hongaarse nationale bepalingen die op dit moment van kracht zijn.

Amendement 886
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70% van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig of schoudervormig. Een 
verpakkingseenheid van shagtabak heeft de 
vorm van een buidel, d.w.z. een 
rechthoekige zak met een klep die de 
opening bedekt. De klep van de buidel 
bedekt ten minste 70% van de voorkant 
van het pakje. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten.
Een verpakkingseenheid shagtabak bevat 
ten minste 40 g tabak.

Or. en
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Motivering

Er is geen wetenschappelijke reden voor een verbod op de schoudervorm.

Amendement 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. en

Amendement 888
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. cs
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Amendement 889
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. de

Motivering

Met het oog op de interne markt is er geen enkele reden om de verpakkingsgrootte te 
reguleren waarin de diverse tabaksproducten worden verkocht Het voorstel is ook in strijd 
met het EU-beleid voor de interne markt met betrekking tot verpakkingen en de wederzijdse 
erkenning zoals neergelegd in Richtlijn 2007/45.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Een bepaalde mate van flexibiliteit bij de vormgeving van de verpakkingen moet ook in de 
toekomst de verantwoordelijkheid van de producenten blijven.

Amendement 891
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en kan 
voorzien zijn van een opening die na de 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat alle voorgestelde wijzigingen met betrekking tot 
verpakkingen geen belemmering vormen voor de mogelijkheden om vervalste verpakkingen te 
traceren en te voorkomen. Door te strikte voorschriften kan de EU haar voorsprong op 
eventuele vervalsers van verpakkingen verliezen.

Amendement 892
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag 
voorzien zijn van een opening die na de 
eerste opening opnieuw kan worden 
gesloten.
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sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Or. it

Amendement 893
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag
voorzien zijn van een opening in de vorm 
van een klapdeksel. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt een redelijke mate van bescherming gecreëerd voor de kenmerken aan de 
binnenkant van verpakkingen, zoals de voering ervan, die wel bevorderlijk zijn voor het 
bestrijden van vervalsingen, maar die op geen enkele manier afbreuk doen aan de 
zichtbaarheid en de integriteit van de gezondheidswaarschuwingen op de verpakking.

Amendement 894
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een opening die na de 
eerste opening opnieuw kan worden 
gesloten of verzegeld.
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Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet niet gebruikt worden om de primaire openingsmechanismen van 
verpakkingen te harmoniseren. Een daartoe strekkende bepaling bevordert de illegale handel 
doordat verpakkingen gestandaardiseerd worden en criminelen daardoor eenvoudiger 
vervalste producten kunnen maken. Wanneer er sprake is van een scala aan 
openingsmogelijkheden is het voor vervalsers moeilijker om verpakkingen na te maken. 
Daarnaast worden door een standaardisering niet alleen de keuzemogelijkheden van de 
consumenten belemmerd, maar ook de innovatie en de mededinging

Amendement 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking. De 
vormgeving van de gedeelten van de 
verpakking die niet van waarschuwingen 
zijn voorzien, moet voldoende 
gecompliceerd zijn en uit meerdere 
kleuren bestaan. In ten minste één van de 
drukkleuren zijn haptisch voelbare 
structuren aangebracht.

Or. de

Motivering

Om vervalsingen tegen te gaan.
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Amendement 896
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld.
Het klapdeksel van een balkvormige
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Or. en

Motivering

Zie het amendement met betrekking tot artikel 13, lid 1.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 2 bis.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle buitenoppervlakken van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking van rooktabak worden 
op de volgende wijze gestandaardiseerd:
(a) zij mogen niet voorzien zijn van enig 
handelsmerk of andersoortig merkteken, 
afgezien van de merknaam en alternatieve 
namen voor het tabaksproduct;
(b) zij hebben een donkere, 
onaantrekkelijke kleur die door de 
Commissie wordt bepaald;
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(c) de merknaam en elke alternatieve 
naam:
(i) mogen niet meer dan één keer op enig 
oppervlak worden vermeld;
(ii) moeten horizontaal onder en in 
dezelfde richting als de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing worden 
vermeld, en in het midden van de ruimte 
die op de voor- en achterkant van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking overblijft;
(iii) voldoen aan de nadere voorschriften 
als vastgesteld in lid 3.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt het voorstel van de rapporteur voor gestandaardiseerde 
verpakkingen omdat het zich nu tot alle rooktabak uitstrekt. Daarnaast is het belangrijk dat 
de standaardkleur donker en onaantrekkelijk is, aangezien aangetoond is dat dit effectiever is 
dan lichtere kleuren.

Amendement 898
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen
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Or. it

Amendement 899
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn hebben een hoog politiek karakter. Alle wijzigingen moeten dan 
ook via een gewone wetgevingsprocedure worden doorgevoerd.

Amendement 900
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 

Schrappen



AM\936989NL.doc 43/65 PE510.718v02-00

NL

zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. cs

Amendement 901
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

 De overdracht van bevoegdheden is niet alleen in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en met 
alle juridische grondslagen, maar ook met de in het Verdrag vastgelegde 
toepassingsrichtlijnen voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) en 
"uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 902
Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. de

Motivering

De overdracht van bevoegdheden is niet alleen in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en met 
alle juridische grondslagen, maar ook met de in het Verdrag vastgelegde 
toepassingsrichtlijnen voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) en 
"uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 904
Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 

Schrappen
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eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 905
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 906
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 

Schrappen
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zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 907
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. de

Amendement 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. de

Amendement 909
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De overdracht van de bevoegdheid aan de Commissie voor het uitvoeren van de gedelegeerde 
handelingen zoals die in bovenstaand punt worden beschreven, is onaanvaardbaar. De 
inhoud van dit punt dient in de richtlijn zelf geregeld te worden.
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Amendement 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

3. De goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
moeten gewaarborgd worden.
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Or. de

Amendement 912
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

3. De gewone wetgevingsprocedure wordt 
gevolgd om gedetailleerdere voorschriften 
voor de vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. el

Motivering

De vorm en de afmetingen van verpakkingseenheden worden geacht fundamentele onderdelen 
van de wetgevende handeling te zijn. Wijzigingen van deze onderdelen moeten derhalve 
worden onderworpen aan de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 913
Jutta Haug

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 

3. Het is noodzakelijk om de goede 
zichtbaarheid en de integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
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zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

te waarborgen.

Or. en

Amendement 914
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

3. De Commissie kan gedetailleerdere 
voorschriften voorstellen voor de vorm en 
de afmetingen van verpakkingseenheden 
vaststellen voor zover die voorschriften 
noodzakelijk zijn om de goede 
zichtbaarheid en de integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. it

Amendement 915
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 

Schrappen
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tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. it

Amendement 916
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle besluiten in deze richtlijn hebben een hoog politiek karakter. Alle wijzigingen moeten dan 
ook via een gewone wetgevingsprocedure worden doorgevoerd.

Amendement 917
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. cs

Amendement 918
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De overdracht van bevoegdheden is niet alleen in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en met 
alle juridische grondslagen, maar ook met de in het Verdrag vastgelegde 
toepassingsrichtlijnen voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) en 
"uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 919
Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Motivering

De overdracht van bevoegdheden is niet alleen in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en met 
alle juridische grondslagen, maar ook met de in het Verdrag vastgelegde 
toepassingsrichtlijnen voor "gedelegeerde handelingen" (artikel 290 VWEU) en 
"uitvoeringshandelingen" (artikel 291 VWEU).

Amendement 920
Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 921
James Nicholson, Diane Dodds

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 922
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 923
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 927
Erik Bánki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

 De overdracht van de bevoegdheid aan de Commissie voor het uitvoeren van de 
gedelegeerde handelingen zoals die in bovenstaand punt worden beschreven, is 
onaanvaardbaar De inhoud van dit punt dient in de richtlijn zelf geregeld te worden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. it
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Amendement 929
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. it

Amendement 930
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van de 
Commissie wordt vastgesteld dat zich een 
aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

4. De gewone wetgevingsprocedure wordt 
gevolgd om voor verpakkingseenheden van 
andere tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van de 
Commissie wordt vastgesteld dat zich een 
aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. el
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Motivering

De vorm en de afmetingen van de verpakkingseenheden worden geacht fundamentele 
onderdelen van de wetgevingshandeling te zijn. Wijzigingen van deze onderdelen moeten 
derhalve worden onderworpen aan de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Amendement 932
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. de

Amendement 933
Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van 
tabaksproducten zijn voorzien van een 
eenduidig identificatienummer. Om hun 
integriteit te waarborgen, worden 

Schrappen
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eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. it

Amendement 934
Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. en
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Amendement 935
Marit Paulsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. Met uitzondering van de in artikel 15 
genoemde producten zorgen de lidstaten 
ervoor dat alle verpakkingseenheden van 
tabaksproducten zijn voorzien van een 
eenduidig identificatienummer. Om hun 
integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. en

Amendement 936
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 

1. De lidstaten zien er met het oog op een 
doeltreffende opvolging en identificatie op 
toe dat alle verpakkingseenheden van 
tabaksproducten, met inbegrip van enige 
buitenverpakking, zijn voorzien van een 
veilige en onverwijderbare unieke 
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afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

markering. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. fr

Amendement 937
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle op de 
EU-markt afgezette verpakkingseenheden 
van tabaksproducten zijn voorzien van een 
eenduidig identificatienummer. Om hun 
integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. el
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Amendement 938
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige en
beveiligde identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. fr

Amendement 939
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
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verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht. In de 
lidstaten waarin tabaksproducten worden 
voorzien van accijnszegels kan het 
eenduidige identificatienummer op de 
accijnszegel worden gedrukt.

Or. en

Amendement 940
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen voor transport van 
tabaksproducten zijn voorzien van een 
eenduidig identificatienummer Om hun 
integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van het Protocol betreffende de illegale handel in 
tabaksproducten van de Wereldgezondheidsorganisatie dienen er ook unieke 
identificatienummers te worden vermeld op elke buitenverpakking (zoals pallets, 
verpakkingsdozen en sloffen). De unieke identificatienummers op de buitenverpakkingen en 
op de verpakkingseenheden erbinnen dienen aan elkaar gekoppeld te zijn, zodat de 
autoriteiten weten wat er zich in een pallet, verpakkingsdoos of slof bevindt. Elke 
herverpakking dient te worden geregistreerd.

Amendement 941
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten waarborgen dat 
de unieke identificatienummers van 
eenheidsverpakkingen gekoppeld zijn aan 
de unieke identificatienummers van de 
buitenverpakkingen. Elke verandering in 
de koppeling tussen de 
eenheidsverpakkingen en de 
buitenverpakking voor transport moet 
worden geregistreerd in de database als 
bedoeld in lid 6.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen van het Protocol betreffende de illegale handel in 
tabaksproducten van de Wereldgezondheidsorganisatie dienen er ook unieke 
identificatienummers te worden vermeld op elke buitenverpakking (zoals pallets, 
verpakkingsdozen en sloffen). De unieke identificatienummers op de buitenverpakkingen en 
op de verpakkingseenheden erbinnen dienen aan elkaar gekoppeld te zijn, zodat de 
autoriteiten weten wat er zich in een pallet, verpakkingsdoos of slof bevindt. Elke 
herverpakking dient te worden geregistreerd.


