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Ändringsförslag 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form. 
Cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska anses vara vilseledande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 835
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form. 
Cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska anses vara vilseledande.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag på 
styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning är klistermärken som 
kan avlägsnas (inte skattemärken), 
material som läggs i förpackningen eller 
fästs på den, annat tilläggsmaterial samt
skrapfält eller hylsor.

Or. de

Motivering

Uppräkningen av förbjudna delar och inslag måste vara konkret för att garantera 
rättssäkerheten. Rättigheterna till varumärken och varumärkessymboler samt utformningen 
av dessa i fråga om grafik och färger tillhör varumärkesinnehavaren och kan därför inte 
förbjudas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken eller annat 
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färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor. Meddelanden till konsumenten 
med faktaupplysningar om produkten får
inte förbjudas. De varumärken som är 
giltigt registrerade vid datumet för 
ikraftträdandet av detta direktiv får inte 
förbjudas.

Or. it

Motivering

Vissa förbud skulle stoppa meddelanden med viktig information om produkten och redan 
registrerade varumärken, vilket skulle medföra en risk för brott mot bestämmelserna om 
konsumenternas rättigheter i EUF-fördraget samt mot WTO:s bestämmelser. Dessutom skulle 
ett förbud mot cigaretter med en diameter som understiger 7,5 mm få negativa konsekvenser 
genom att tvinga konsumenter att handla på den svarta marknaden, med uppenbara negativa 
hälsoeffekter.

Ändringsförslag 838
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor.

Meddelanden till konsumenten med 
faktaupplysningar om produkten får inte 
förbjudas.
De varumärken som är giltigt registrerade 
vid datumet för detta direktiv
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ikraftträdande får inte förbjudas.

Or. it

Ändringsförslag 839
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, material som 
läggs i förpackningen eller fästs på den 
eller annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor.

Or. en

Motivering

Det finns ingen definition av ”vilseledande färger” och inget trovärdig bevis för att färger 
kan bedömas vara vilseledande. På samma sätt har det inte visats att ett förbud mot cigaretter 
med liten diameter är skadligt för hälsan eller den inre marknaden.

Ändringsförslag 840
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
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eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

eller icke figurativa tecken, material som 
läggs i förpackningen eller fästs på den 
eller annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor.

Or. de

Motivering

Det saknas en definition av ”vilseledande färger” samt en trovärdig motivering till 
antagandet att vissa färger skulle kunna vara vilseledande. Det finns heller ingen anledning 
att med skyddet av folkhälsan och den inre marknaden för ögonen generellt förbjuda 
cigaretter med liten diameter.

Ändringsförslag 841
Kristian Vigenin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, figurativa eller icke 
figurativa tecken, vilseledande färger, 
material som läggs i förpackningen eller 
fästs på den eller annat tilläggsmaterial 
såsom självhäftande etiketter, 
klistermärken, skrapfält eller hylsor eller 
något som har anknytning till själva 
tobaksvarans form.

Or. en

Ändringsförslag 842
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, material som 
läggs i förpackningen eller fästs på den 
eller annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form. 

Or. cs

Ändringsförslag 843
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor.

Or. pl
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Motivering

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

Ändringsförslag 844
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

Ändringsförslag 845
Timothy Kirkhope

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
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färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. 

Or. en

Ändringsförslag 846
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. pt

Ändringsförslag 847
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
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symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. el

Ändringsförslag 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor, all sorts ornamentering, eller något 
som har anknytning till själva tobaksvarans 
form.

Or. pl

Motivering

Man kan inte utan grund förbjuda försäljning av en viss produkt. Alla tobaksprodukter är 
skadliga för hälsan. Det finns inga bevis för att slimcigaretter är skadligare än vanliga 
cigaretter. Det finns inte heller några konkreta uppgifter angående deras användning bland 
personer under den tillåtna åldern för köp av tobaksvaror. Därför finns det ingen grund till 
att förbjuda försäljning av dessa cigaretter inom EU, förutsatt att de förpackas och märks i 
enlighet med detta direktiv.
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Ändringsförslag 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

Ändringsförslag 850
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. 

Or. en
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Ändringsförslag 851
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. nl

Ändringsförslag 852
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska inte
få säljas inom EU.
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Or. fi

Ändringsförslag 853
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska anses 
vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 6,5 mm ska anses 
vara vilseledande.

Or. en

Ändringsförslag 854
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.
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anses vara vilseledande.

Or. de

Motivering

Ett sådant rättsligt antagande skulle ha en icke-existerande studie som grund och bör därför 
avvisas.

Ändringsförslag 855
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

Motivering

Fastställandet av cigaretters diametermått bör utgå. Att införa denna bestämmelse skulle i 
praktiken betyda ett förbud mot slimcigaretter, vilket inte är vetenskapligt motiverat och 
oacceptabelt.

Ändringsförslag 856
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. el

Motivering

Befintliga vetenskapliga rön visar inte på att det finns en direkt koppling mellan cigarettens 
diameter och påbörjande av rökning, inte heller att slimcigaretter är mer attraktiva. Ett 
förbud av dessa skulle därför inte få till resultat att någon slutar röka, utan att man slutar 
konsumera den speciella typen av tobaksprodukt.

Ändringsförslag 857
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Vetenskapliga belägg för att en särskild 
produkt är mindre skadlig än andra bör 
undantas från bestämmelserna i punkt 1b 
och punkt 2. Tillverkarna ska lämna 
uppgifter till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter om att produkten är mindre 
skadlig. 

Or. el
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Ändringsförslag 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller filtercigaretter måste det 
papper som sitter runt munstycket 
(”tipping paper”) vara tillräckligt 
komplext för att skydda mot 
produktförfalskningar. Papperet därför 
ha minst följande egenskaper:
a) flera synliga tryckfärger och 
tillverkning med djuptryck,
b) alla vita ytor måste vara tryckta med 
lack,
c) komplexa tryck med delvis tunna 
strukturer,
d) tryck på vitt baspapper,
e) en förperforering på tillräckligt stort 
avstånd från cigarettänden.

Or. de

Motivering

Produkter med många olika tryckfärger och delvis mycket tunna strukturer samt teknik för 
förperforering är något som bara etablerade leverantörer har tillgång till. Tillsammans med 
särskilda krav på papperet, t.ex. beträffande vithet, utgör detta ett effektivt hinder för den 
olagliga cigarettmarknaden. Placeringen av perforeringen säkerställer att konsumenten inte 
kan täcka för hålen för att förstärka rökeffekten.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Cigarettpapperet måste vara försett 
med vattenmärke.
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Or. de

Motivering

Tjänar som skydd mot förfalskning.

Ändringsförslag 860
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
vilseledande texter och grafiska symboler.

Or. cs

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Information på styckförpackningen 
om vilken sorts tobak som har använts vid 
tillverkningen av produkten och/eller om 
dess ursprungsland är tillåten. 

Or. it

Motivering

För att inte göra åtskillnad mellan olika typer av tobak (jfr skäl 16).

Ändringsförslag 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 
innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 
innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
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att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. it

Motivering

Det finns inte några hälsoskäl som kan motivera dessa bestämmelser. Dessa åtgärder skulle 
förbjuda marknadsföringen av produkter som redan konsumeras och därmed främja 
smuggling och förfalskning genom att konsumenternas valmöjligheter, konkurrenskraften och 
innovationen begränsas, vilket får uppenbara negativa följder när det gäller säkerhet och 
hälsoskydd.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 
innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen.
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
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endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. es

Motivering

Det finns ingen objektiv vetenskaplig grund som bekräftar att denna åtgärd skulle få önskad 
effekt på ungdomars tobakskonsumtion. Dessutom skulle det inte respektera den fria 
konkurrensen och skulle utgöra ett hinder för fri rörlighet för varor inom EU.

Ändringsförslag 865
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 

utgår
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styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. it

Ändringsförslag 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 

utgår
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styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 868
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget skäl att fastställa begränsningar för de förpackningar som tobaksvaror säljs i 
när det gäller den inre marknaden. Förslaget är inte förenligt med EU:s inremarknadspolitik 
när det gäller förpackningar och ömsesidigt erkännande, särskilt direktiv 2007/45/EG.

Ändringsförslag 869
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 

utgår
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formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 870
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 871
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 

utgår
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formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med cigaretter ska innehålla minst 20 
cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak eller gör-det-själv-tobak ska 
vara rätblocksformade eller 
cylinderformade eller ha formen av en 
ficka, dvs. en rektangulär förpackning 
med en flik som täcker öppningen. En 
styckförpackning med rulltobak eller gör-
det-själv-tobak ska innehålla minst 40 
gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 873
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
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med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

med cigaretter ska innehålla minst 
20 cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak eller gör-det-själv-tobak ska 
vara rätblocksformade eller 
cylinderformade eller ha formen av en 
ficka, dvs. en rektangulär förpackning 
med en flik som täcker öppningen. En 
styckförpackning med rulltobak eller gör-
det-själv-tobak ska innehålla minst 40 
gram tobak.

Or. en

Motivering

I den inledande konsekvensbedömningen utvärderades inte användningen av påsar för andra 
sorters löstobak och de stora skillnaderna mellan rulltobak och gör-det-själv-tobak beaktades 
inte tillräckligt i förslaget. Förpackningen bör vara anpassad till den sorts tobak som 
konsumenten vill ha. En cylinderformad förpackning är en välbeprövad modell för löstobak. 
Det nuvarande förslaget skulle därför kunna hindra framtida utveckling av innovativa 
förpackningsprodukter och påverka kvaliteten på tobaksvaror för slutkonsumenten.

Ändringsförslag 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad och innehålla minst 
20 cigaretter. En styckförpackning med
övriga sorters tobak för rökning ska vara 
rätblocksformade eller cylinderformade 
eller ha formen av en påse, dvs. en 
rektangulär förpackning med en flik som 
täcker öppningen, och ska innehålla minst 
40 gram tobak.

Or. en
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Motivering

Det ursprungliga förslaget beaktar inte kravet på en cylinderformad förpackning för specifik 
användning av finskuren löstobak, dvs. ”gör-det-själv-cigaretter” och pipor. Syftet med 
översynen är att göra det mycket mindre lockande för ungdomar att börja röka, men de 
cylinderformade förpackningarna köps vanligtvis av den äldre generationen och är pga. sin 
vikt och volym dyrare än påsar och därför något som ungdomar oftare väljer bort av 
ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 875
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad och innehålla minst 
20 cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak eller gör-det-själv-tobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. de

Motivering

En stadig pappask som används för gör-det-själv-tobak bör godkännas på samma villkor som 
påsar, eftersom denna förpackning i jämförelse med påsar är större och dyrare och inte är 
lämplig att använda på resa. Av dessa skäl är det betydligt mindre lockande för ungdomar att 
köpa tobak i sådana förpackningar än i påse.

Ändringsförslag 876
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. de

Motivering

Utformningen av förpackningen bör som hittills överlåtas till tillverkaren. En del av den 
finskurna tobaken saluförs i stadiga pappaskar som innehåller 50–200 gram. Denna 
finskurna tobak är mestadels en luftig (bulk-)tobak, som inte är så lätt att förvara i påsar, 
eftersom tobaken då lätt kan pressas samman. Små eller läppstiftsformade förpackningar bör 
emellertid förbjudas, eftersom de utgör en särskild lockelse för ungdomar.
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Ändringsförslag 878
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter får
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak får vara rätblocksformad
eller cylinderformad, eller ha formen av en 
påse, dvs. en regelbunden rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska vara stor nog att garantera 
den grafiska fullständigheten och 
synligheten av text, fotografier och 
avvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.3d i direktivet. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 10 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 12,5 gram tobak.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte medföra en markant begränsning av förpackningsspecifikationerna. 
Arbetstillfällena inom hela leveranskedjan skulle äventyras och olaglig handel skulle 
uppmuntras. Konsumenternas valmöjligheter skulle begränsas och innovationer och 
konkurrenskraften hämmas. Immateriella rättigheter skulle överträdas. Dessa åtgärder är 
inte förenliga med principerna för den inre marknaden och är också negativa ur 
hälsosynpunkt.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 1. En styckförpackning med rulltobak ska 
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vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär
ficka med en flik som täcker öppningen.
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

antingen ha formen av en påse, dvs. en 
ficka med en flik som täcker öppningen, 
eller vara rätblocksformad eller 
cylinderformad. En styckförpackning med 
cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter. 
En styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 20 gram tobak.

Or. en

Motivering

Det finns inga kända hälsofördelar med att se till att rulltobak endast finns tillgänglig i 
påsform. Att sälja förpackningar med rulltobak som väger minst 40 gram är inte förenligt 
med målet att uppmuntra till rökavvänjning. Det skulle faktiskt kunna uppmuntra till rökning, 
eftersom rökarna kommer att ha två eller tre gånger så mycket av ett beroendeframkallande 
ämne till sitt förfogande. Ett sätt för rökare att försöka minska sitt intag är att köpa mindre 
förpackningar för att på sätt ransonera intaget. I länder där man försöker motarbeta fetma 
har man faktiskt slutat göra reklam för ”super size-måltider” och -drycker, och ändå vill vi 
främja större cigarettpaket.

Ändringsförslag 880
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär
ficka med en flik som täcker öppningen.
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med rulltobak ska 
antingen ha formen av en påse, dvs. en 
ficka med en flik som täcker öppningen, 
eller en förpackning. En styckförpackning 
med cigaretter ska innehålla minst 20 
cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak ska innehålla minst 40 gram 
tobak.

Or. en
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Motivering

Det finns ett behov av att se till att alla ändringsförslag om förpackningar inte påverkar våra 
möjligheter att upptäcka och förhindra förfalskade förpackningar. Alltför stränga regler 
skulle kunna påverka EU:s chanser att förekomma förfalskningarna.

Ändringsförslag 881
Michèle Striffler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse
eller en hård förpackning. Påsarna ska ha 
formen av en rektangulär ficka med en flik 
som täcker öppningen. Påsens flik ska 
täcka minst 70 % av förpackningens
framsida. Den hårda förpackningen ska 
bestå av en huvuddel som utgör 
förpackningens sidor samt ett lock och en 
bottenplatta. En styckförpackning med 
cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter. 
En styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. fr

Motivering

Denna ändring tillåter användningen av sammansatta tobaksförpackningar, som kan 
tillverkas av återvunnen kartong och därmed är mer miljövänliga. Dessa förpackningar har 
ett större format, vilket också gör det lättare att läsa hälsovarningarna. De tillverkas med 
hjälp av komplex och kostnadskrävande europeisk teknik som är mycket svår att förfalska.

Ändringsförslag 882
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 1. En styckförpackning med cigaretter ska 
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vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
inte innehålla en tobaksmängd som 
sammanlagt väger mindre än 33 gram. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 80 gram tobak.

Or. en

Motivering

En effektiv åtgärd för att avskräcka ungdomar från att börja röka vore att fördubbla 
tobaksvikten i ett vanligt paket. På så sätt skulle priset för ett paket normalt sett fördubblas 
(samtidigt som priset per cigarett skulle vara oförändrat). Ett högre paketpris skulle innebära 
ett stort hinder för ungdomar som funderar på att börja röka och som får för sig att köpa ett 
cigarettpaket.

Ändringsförslag 883
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara mer eller mindre rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 20 gram tobak.

Or. cs
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Ändringsförslag 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 50 gram tobak.

Or. ro

Ändringsförslag 885
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 19 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en
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Motivering

Det är ett oacceptabelt förslag att reglera minimiantalet cigaretter i en styckförpackning. Här 
föreslås emellertid att antalet cigaretter fastställs till 19 istället för 20 i enlighet med de 
aktuella nationella bestämmelserna i Ungern.

Ändringsförslag 886
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocks- eller skulderformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en

Motivering

Det finns inga vetenskapliga skäl för ett förbud mot skulderformade styckförpackningar.

Ändringsförslag 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 

utgår
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lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

Or. en

Ändringsförslag 888
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 889
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. de
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Motivering

Det finns med avseende på den inre marknaden ingen anledning att reglera storleken på de 
förpackningar som diverse tobaksvaror säljs i. Förslaget strider mot EU:s 
inremarknadspolitik med avseende på förpackningar och ömsesidigt erkännande enligt 
direktiv 2007/45/EG.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. de

Motivering

En viss flexibilitet vid utformningen av förpackningen bör som hittills även i fortsättningen 
överlåtas till tillverkaren.

Ändringsförslag 891
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock.
Cigarettpaketets uppfällbara lock får 

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får ha en öppning som 
kan stängas på nytt eller återförslutas efter 
att den öppnats.
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endast vara fästat baktill på paketet.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att se till att alla ändringsförslag om förpackningar inte påverkar våra 
möjligheter att upptäcka och förhindra förfalskade förpackningar. Alltför stränga regler 
skulle kunna påverka EU:s chanser att ligga steget före förfalskningarna.

Ändringsförslag 892
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får ha en öppning som 
kan stängas på nytt efter att den öppnats för 
första gången.

Or. it

Ändringsförslag 893
Rebecca Taylor

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får ha en öppning som 
kan ha formen av ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.



AM\936989SV.doc 39/64 PE510.718v02-00

SV

Or. en

Motivering

Detta skulle möjliggöra återförslutbara inre säkerhetsdetaljer, t.ex. ett inre mellanlägg som 
kan bidra till bekämpningen av förfalskningar, och som inte skulle förhindra 
hälsovarningarnas fullständighet och synlighet på förpackningen.

Ändringsförslag 894
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock.
Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte harmonisera öppningsmekanismen. En sådan reglering skulle uppmuntra 
till olaglig handel genom att standardisera förpackningarna och göra det lättare för 
brottslingar och tillverka förfalskade varor. Flera olika sorters öppningsmekanismer gör det 
svårare för förfalskarna att kopiera förpackningar. Konsumenternas valmöjligheter kommer
också att påverkas på ett negativt sätt och innovationer och konkurrenskraften kommer att 
hämmas.

Ändringsförslag 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
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som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet. De delar av 
förpackningen som inte täcks av 
varningar ska ha en tillräckligt 
komplicerad utformning i flera färger. 
Minst en av tryckfärgerna måste 
åstadkomma strukturer som är 
förnimbara vid beröring.

Or. de

Motivering

Tjänar som skydd mot förfalskning.

Ändringsförslag 896
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. Ett 
rätblocksformat cigarettpakets uppfällbara 
lock får endast vara fästat baktill på 
paketet.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.1.

Ändringsförslag 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla ytterytor på styckförpackningar
och eventuell ytterförpackningar för 
tobaksvaror för rökning ska vara 
standardiserade på följande sätt:
a) De ska inte innehålla några 
varumärken eller andra märken, förutom 
märkets namn och eventuella 
namnvariationer på tobaksvaran.
b) De ska ha en mörk, oattraktiv färg som 
fastställs av kommissionen.
c) Märkets namn och eventuella 
namnvariationer på varan ska
i) inte förekomma mer än en gång på 
varje yta,
ii) förekomma vågrätt under, och i samma 
riktning som, den kombinerade 
hälsovarningen, i mitten av den tomma 
ytan på styckförpackningarnas och 
eventuella ytterförpackningars fram- och 
baksida, och 
iii) vara förenliga med de mer ingående 
bestämmelserna  i punkt 3.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skulle stärka föredragandens förslag om standardiserade förpackningar 
genom att utvidga förslaget till alla tobaksvaror för rökning. Det är också viktigt att 
standardfärgen är mörk och oattraktiv, eftersom det har visat sig vara effektivare än ljusa 
färger.

Ändringsförslag 898
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 899
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i samband med detta direktiv är mycket politiska beslut. Eventuella ändringar 
måste göras i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 900
Milan Cabrnoch



AM\936989SV.doc 43/64 PE510.718v02-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 901
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Motivering

Att ge kommissionen befogenheten är inte bara oförenligt med subsidiaritetsprincipen, det 
saknar dessutom rättslig grund och är även oförenligt med fördragsreglerna om ”delegerade 
akter” (artikel 290 i EUF-fördraget) och ”genomförandeakter” (artikel 291 i 
EUF-fördraget).
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Ändringsförslag 902
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. de

Motivering

Överföring av behörigheter strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och varje rättslig 
grund, utan även mot de i fördraget fastställda riktlinjerna för tillämpning av ”delegerade 
akter” (artikel 290 i EUF-fördraget) och ”genomförandeakter” (artikel 291 i 
EUF-fördraget).

Ändringsförslag 903
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 

utgår
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under öppnandet och efter det att
styckförpackningen åter stängts.

Or. pl

Motivering

Ovanstående problematik är av avgörande betydelse för direktivet, och bör därför regleras i 
själva rättsakten. Om kommissionen definierar förpackningsstorlekar kan följden dessutom 
bli att slimcigaretter försvinner från marknaden, eftersom de är längre än king size-
cigaretter.

Ändringsförslag 904
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 905
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 

utgår
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styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. en

Ändringsförslag 906
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 907
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 

utgår
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hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. de

Ändringsförslag 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 909
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 

utgår
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under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. en

Motivering

Att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter enligt förslaget är oacceptabelt. 
Innehållet i förslaget ska regleras av direktivet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 

3. Hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts ska 
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styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

säkerställas.

Or. de

Ändringsförslag 912
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana regler 
är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

3. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
bör följas för att fastställa mer detaljerade 
regler avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana regler 
är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. el

Motivering

Formen och storleken på styckförpackningarna anses vara grundläggande fakta i 
lagstiftningen. Därför måste alla former av ändringar av dessa uppgifter göras enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Ändringsförslag 913
Jutta Haug

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

3. Hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts måste 
säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 914
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana regler 
är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

3. Kommissionen får föreslå mer 
detaljerade regler avseende form och 
storlek på styckförpackningar i den mån 
sådana regler är nödvändiga för att 
säkerställa hälsovarningarnas fulla 
synlighet och fullständighet före det första 
öppnandet, under öppnandet och efter det 
att styckförpackningen åter stängts.

Or. it

Ändringsförslag 915
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 916
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Alla beslut i samband med detta direktiv är mycket politiska beslut. Eventuella ändringar 
måste göras i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 917
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 918
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Att ge kommissionen befogenheten är inte bara oförenligt med subsidiaritetsprincipen, det 
saknar dessutom rättslig grund och är även oförenligt med fördragsreglerna om ”delegerade 
akter” (artikel 290 i EUF-fördraget) och ”genomförandeakter” (artikel 291 i EUF-
fördraget).

Ändringsförslag 919
Holger Krahmer
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Motivering

Överföring av behörigheter strider inte bara mot subsidiaritetsprincipen och varje rättslig 
grund, utan även mot de i fördraget fastställda riktlinjerna för tillämpning av ”delegerade 
akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
”genomförandeakter” (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Ändringsförslag 920
Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 921
James Nicholson, Diane Dodds
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 922
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 923
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 

utgår
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andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 927
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår
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Or. en

Motivering

Att ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter enligt förslaget är oacceptabelt. 
Innehållet i förslaget ska regleras av direktivet.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 929
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 930
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

4. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
bör följas för att föreskriva att 
styckförpackningar med andra tobaksvaror 
än cigaretter och rulltobak ska vara 
rätblocksformade eller cylinderformade om 
det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

Or. el

Motivering

Formen och storleken på styckförpackningarna anses vara grundläggande fakta i 
lagstiftningen. Därför måste alla former av ändringar av dessa uppgifter göras enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 932
Renate Sommer
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Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. de

Ändringsförslag 933
Cristiana Muscardini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror 
förses med en unik identitetsmärkning. 
För att säkerställa den unika 
identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att 
de inte kan avlägsnas eller utplånas och 
den får inte på något sätt döljas eller 
brytas, inbegripet genom skattemärken 
eller prismärkning, eller när paketet 
öppnas. När det gäller produkter som 
tillverkas utanför unionen gäller de 
skyldigheter som fastställs i detta direktiv 
endast de produkter som är avsedda för 
eller släpps ut på unionsmarknaden.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 934
Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar och 
ytterförpackningar med tobaksvaror förses 
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säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 935
Marit Paulsen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. Medlemsstaterna ska, med undantag för 
de varor som avses i artikel 15, se till att 
alla styckförpackningar med tobaksvaror 
förses med en unik identitetsmärkning. För 
att säkerställa den unika 
identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att de 
inte kan avlägsnas eller utplånas och den 
får inte på något sätt döljas eller brytas, 
inbegripet genom skattemärken eller 
prismärkning, eller när paketet öppnas. När 
det gäller produkter som tillverkas utanför 
unionen gäller de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv endast de 
produkter som är avsedda för eller släpps 
ut på unionsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 936
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. För att underlätta effektiv spårning ska
medlemsstaterna säkerställa att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror, 
inbegripet alla ytterförpackningar, förses 
med en unik och säker identitetsmärkning
som inte kan avlägsnas. För att säkerställa 
den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 937
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror inom 
EU förses med en unik identitetsmärkning. 
För att säkerställa den unika 
identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att de 
inte kan avlägsnas eller utplånas och den 
får inte på något sätt döljas eller brytas, 
inbegripet genom skattemärken eller 
prismärkning, eller när paketet öppnas. När 
det gäller produkter som tillverkas utanför 
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gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

unionen gäller de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv endast de 
produkter som är avsedda för eller släpps 
ut på unionsmarknaden.

Or. el

Ändringsförslag 938
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika och säkra
identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att de 
inte kan avlägsnas eller utplånas och den 
får inte på något sätt döljas eller brytas, 
inbegripet genom skattemärken eller 
prismärkning, eller när paketet öppnas. När 
det gäller produkter som tillverkas utanför 
unionen gäller de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv endast de 
produkter som är avsedda för eller släpps 
ut på unionsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 939
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
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säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden. I de medlemsstater där 
tobaksvaror förses med skattemärken kan 
de unika identifieringsmärkningarna 
tryckas på skattemärkena.

Or. en

Ändringsförslag 940
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror och 
yttre transportförpackningar förses med 
en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. en



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

SV

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s ”protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror” 
bör det också finnas unika identitetsmärkningar på alla ytterförpackningar (t.ex. pallar, 
packlårar och kartonger). De unika identitetsmärkningarna på ytterförpackningar och 
styckförpackningar bör ha en koppling, så att myndigheter vet vad som finns inuti pallar, 
packlårar och kartonger. Eventuell ompaketering bör registreras.

Ändringsförslag 941
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
unika identitetsmärkningarna på 
styckförpackningar är kopplade till de 
unika identitetsmärkningarna på de yttre 
transportförpackningarna. Eventuella 
avvikelser mellan de unika 
identitetsmärkningarna på 
styckförpackningar och yttre 
transportförpackningar ska registreras i 
den databas som avses i punkt 6.

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s ”protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror” 
bör det också finnas unika identitetsmärkningar på alla ytterförpackningar (t.ex. pallar, 
packlårar och kartonger). De unika identitetsmärkningarna på ytterförpackningar och 
styckförpackningar bör ha en koppling, så att myndigheter vet vad som finns inuti pallar, 
packlårar och kartonger. Eventuell ompaketering bör registreras.


