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Ændringsforslag 57
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
─

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. nl

Begrundelse

På baggrund af nærhedsprincippet i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union skal 
Kommissionens forslag forkastes.

Ændringsforslag 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

 under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 samt artikel 168 sammenholdt 
med artikel 16 i nærværende direktiv,

Or. fr

Begrundelse

For at opfylde alle direktivets mål bør der medtages en henvisning til artikel 168 om 
folkesundhed. Artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det 
gældende retsgrundlag for direktivets artikel 16.

Ændringsforslag 59
Antonyia Parvanova
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Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og 168,

Or. en

Ændringsforslag 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer er der fastsat EU-bestemmelser 
om tobaksvarer. Udviklingen på det 
videnskabelige området, på markedet og i 
de internationale rammer gør det 
nødvendigt at ændre nævnte direktiv på 
væsentlige punkter. Af klarhedshensyn bør 
direktiv 2001/37/EF ophæves og afløses af 
et nyt direktiv.

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer er der fastsat EU-bestemmelser 
om tobaksvarer. Udviklingen på det 
videnskabelige område, på markedet og i 
de internationale rammer, herunder den 
øgede tilgængelighed på markedet af e-
cigaretter, gør det nødvendigt at ændre 
nævnte direktiv på væsentlige punkter. Af 
klarhedshensyn bør direktiv 2001/37/EF 
ophæves og afløses af et nyt direktiv.

Or. en

Begrundelse

Den øgede omsætning af e-cigaretter på markedet med forskellige lovgivningsmæssige 
tilgange blandt medlemsstaterne betyder, at e-cigaretter bør omfattes af denne bestemmelse.
Ingredienserne i disse produkter er potentielt skadelige for menneskers sundhed.
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Ændringsforslag 61
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I de rapporter, som Kommissionen 
fremlagde i 2005 og 2007 om 
gennemførelsen af direktiv 2001/37/EF i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
11, udpegede Kommissionen en række 
områder, hvor yderligere foranstaltninger 
vurderedes at ville være nyttige. I 2008 og 
2010 ydede Den Videnskabelige Komité 
for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) videnskabelig 
rådgivning til Kommissionen om røgfrie 
tobaksvarer og tilsætningsstoffer i 
tobaksvarer. I 2010 blev der gennemført en 
bred høring af interessenter, som blev 
efterfulgt af målrettede interessenthøringer 
og ledsaget af undersøgelser foretaget af 
eksterne konsulenter. Medlemsstaterne er 
blevet hørt under hele processen. Europa-
Parlamentet og Rådet har gentagne gange 
opfordret Kommissionen til at revidere og 
ajourføre direktiv 2001/37/EF.

(2) I de rapporter, som Kommissionen 
fremlagde i 2005 og 2007 om 
gennemførelsen af direktiv 2001/37/EF i 
overensstemmelse med direktivets artikel 
11, udpegede Kommissionen en række 
områder, hvor yderligere foranstaltninger 
vurderedes at ville være nyttige. I 2008 og 
2010 ydede Den Videnskabelige Komité 
for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) videnskabelig 
rådgivning til Kommissionen om røgfrie 
tobaksvarer og ingredienser i tobaksvarer. 
I 2010 blev der gennemført en bred høring 
af interessenter, som blev efterfulgt af 
målrettede interessenthøringer og ledsaget 
af undersøgelser foretaget af eksterne 
konsulenter. Medlemsstaterne er blevet 
hørt under hele processen. Europa-
Parlamentet og Rådet har gentagne gange 
opfordret Kommissionen til at revidere og 
ajourføre direktiv 2001/37/EF.

Or. de

Begrundelse

Da definition 2) "tilsætningsstof" fjernes, skal der her anvendes definition 18) "ingrediens".

Ændringsforslag 62
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Sundhedsadvarsler er en del af en 
organiseret, effektiv og langsigtet 
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antirygningsstrategi med veldefinerede 
anvendelsesområder og målsætninger.

Or. en

Begrundelse

Effektiviteten af sundhedsadvarsler er forbundet med at være en del af en organiseret, effektiv 
og langsigtet antirygningsstrategi med veldefinerede anvendelsesområder og målsætninger.

Ændringsforslag 63
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På andre områder er der stadig 
væsentlige indbyrdes forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter, og dette 
hæmmer det indre markeds funktion. I 
lyset af udviklingen på det videnskabelige 
område, på markedet og i de internationale 
rammer forventes disse forskelle at ville 
øges. Dette gælder især for nikotinholdige 
produkter, urtebaserede rygeprodukter, 
ingredienser og emissioner, visse aspekter 
af mærkning og emballering samt fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser.

(4) På andre områder er der stadig 
væsentlige indbyrdes forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter, og dette 
hæmmer det indre markeds funktion. I 
lyset af udviklingen på det videnskabelige 
område, på markedet og i de internationale 
rammer forventes disse forskelle at ville 
øges. Dette gælder især for nikotinholdige 
produkter, urtebaserede rygeprodukter, 
ingredienser og emissioner, visse aspekter 
af mærkning og emballering, salg på tværs 
af grænser og internetsalg af tobaksvarer
samt salgsudstilling af tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

I retningslinjerne for gennemførelsen af artikel 13 i WHO-rammekonventionen om 
bekæmpelse af tobaksrygning opfordres parterne til at forbyde synlighed og udstilling af 
tobaksvarer på salgssteder, da de udgør en metode til reklame og salgsfremmende 
virksomhed. Samme retningslinjer anbefalede ligeledes et forbud mod internetsalg af 
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tobaksvarer.

Ændringsforslag 64
Martina Anderson

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et 
lovgivningsinitiativ på EU-plan frem for i 
nationalt regi for at sikre et velfungerende 
indre marked.

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
tobaksrelaterede produkter, herunder 
internetsalg, på tværs af grænser gør det 
påkrævet med et lovgivningsinitiativ på 
EU-plan frem for i nationalt regi for at 
sikre et velfungerende indre marked samt 
for at harmonisere en fælles beskyttelse af 
menneskesundheden inden for EU.

Or. en

Begrundelse

Internetsalg og fjernsalg af tobak og tobaksrelaterede varer på tværs af grænserne bliver 
stadig mere omfattende, og der findes ingen passende EU-bestemmelser til regulering af 
denne handel. For at opnå en problemfri gennemførelse af det indre marked skal dette også 
omfatte en fælles tilgang til prioriteringen og beskyttelsen af sundheden for EU's borgere.

Ændringsforslag 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Tobaksproduktion i ugunstigt stillede 
områder, især i regionerne i den yderste
periferi, som ofte forbindes med bestemte 
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miljømæssige, geografiske og kulturelle 
forhold og håndværksbaserede, 
miljøvenlige metoder, skal have særlig 
opmærksomhed fra EU, hvilket skal gøre 
det muligt for medlemsstaten at anvende 
specifikke foranstaltninger til at fastholde 
produktionen i disse regioner.

Or. pt

Ændringsforslag 66
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Samtidig er det absolut nødvendigt 
også at inddrage principperne og 
retningslinjerne fra Small Business Act i 
dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I forbindelse med 
lovgivningsmæssige foranstaltninger er 
det dog også nødvendigt at tage højde for 
resultaterne af de seneste undersøgelser, 
der viser et tab på omkring 12 mia. EUR i 
skatteindtægter i EU som følge af ulovlig 
handel med tobaksvarer, og at lovlig 
handel med cigaretter falder, mens ulovlig 
handel for nærværende udgør ca. 10 % af 
tobaksmarkedet i EU og 30 % i visse 
medlemsstater, og at dette tal er støt 
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stigende. Indførelsen af yderligere 
restriktioner kan meget vel føre til en 
yderligere stigning i disse tal.

Or. lt

Ændringsforslag 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere. Derfor 
skal tobaksvarefabrikanter i 
overensstemmelse med princippet om 
producentansvar holdes ansvarlige for 
alle sundhedsudgifter, der opstår som 
følge af tobaksrygning.

Or. de

Begrundelse

Som det allerede kræves i Europa-Parlamentets beslutning om grønbogen "Mod et Europa 
uden tobaksrøg: politiske muligheder på EU-plan" (2007/2105(INI)), bør produktansvaret 
ligge hos producenterne, og der skal indføres producentansvar til finansiering af samtlige 
sundhedsudgifter, der opstår som følge af tobaksrygning.
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Ændringsforslag 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere og undgå 
eventuelle skadelige virkninger for både 
sårbare grupper og alle borgere ved at 
fjerne passiv rygning, hvor dette er 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv har hovedsageligt til formål at reducere antallet af unge mennesker, der 
begynder at ryge, men det bør også omfatte en overvejelse af, hvor de eksisterende forbud 
mod passiv rygning kan forbedres.

Ændringsforslag 70
Mario Pirillo

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
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følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere. Til dette 
formål, og særlig for så vidt angår 
grundskoler, skal der organiseres 
antirygningskampagner i medlemsstater, 
og dette gælder ligeledes 
oplysningsprogrammer om de skadelige 
virkninger af rygning fra et 
sundhedsmæssigt perspektiv.

Or. it

Ændringsforslag 71
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere ved at 
have særlig fokus på de 80 mio. unge 
europæere, der aldrig har røget.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at bemærke, at en af direktivets prioriteter er at yde bedre beskyttelse mod 
tobaksrøg (aktiv og passiv rygning) for de 80 mio. unge europæere, der aldrig har rørt en
cigaret.

Ændringsforslag 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.
Offentlige uddannelses- og 
oplysningskampagner bør fremmes 
gennem regelmæssig rådgivning i 
folkeskoler og gymnasier.

Or. es

Begrundelse

Offentlige uddannelses- og oplysningskampagner vil være mere effektive, for så vidt angår 
folkesundhed, end blot at gennemføre forbud uden videnskabeligt grundlag.

Ændringsforslag 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere. Til dette 
formål er det også af afgørende betydning 
fortsat at tilbyde uddannelse, information 
og forebyggelseskampagner og -
programmer til de borgere, der ønsker at 
stoppe med at ryge.

Or. it

Begrundelse

Målsætningen med at standse eller reducere brugen af tobak kan kun opnås ved hjælp af 
offentlige uddannelses- og informationskampagner samt foranstaltninger til at hjælpe folk 
med rygestop. Nærværende direktiv udgør et yderligere middel til at opnå disse mål.

Ændringsforslag 74
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
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udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

udgangspunkt i et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere. For at 
beskytte forbrugere og fremme 
folkesundheden bør det grundlæggende 
formål med revideringen af nærværende 
direktiv og overvågningen heraf være at 
standse forbruget af tobaksvarer, og 
lovgivningen vil fortsat blive strammet for 
at sikre dette.

Or. fi

Ændringsforslag 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Tobaksprodukter indeholder 
kræftfremkaldende stoffer. Det er af 
afgørende betydning, at tobaksindustrien 
forpligter sig til at arbejde målrettet med 
at reducere indholdet af 
kræftfremkaldende stoffer i al slags tobak.

Or. da

Ændringsforslag 76
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Indtagelsen af tobak bør forbydes på 
alle salgssteder for at beskytte helbredet
hos de arbejdere, der udsættes for passiv 
rygning.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Personer under 18 år med henblik på 
at forebygge rygning blandt unge bør 
forbydes adgang til salgssteder.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Da der i mange medlemsstater findes 
en stor andel af rygere, der sandsynligvis 
ikke vil stoppe helt med at ryge, bør 
lovgivningen tage hensyn til deres ret til 
objektivt at have kendskab til en eventuel
indvirkning af rygning på deres helbred, 
og denne information vil de ligeledes 
modtage på indpakningen af det produkt, 
de anvender.

Or. el
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Begrundelse

Da der stadig findes en stor andel af rygere i EU, bør direktivet stræbe efter at forbedre 
sundheden hos dem, der allerede ryger, og som af en eller anden årsag ønsker at fortsætte 
brugen af tobaksvarer eller nikotinprodukter.

Ændringsforslag 79
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For så vidt angår måling af 
emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter bør der henvises til ISO-
standard 4387, 10315 og 8454, som er 
internationalt anerkendte standarder. Der 
findes ingen internationalt vedtagne 
standarder eller test til kvantificering af 
emissionsindholdet, men der arbejdes på 
at udvikle sådanne.

(10) For så vidt angår måling af 
emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter bør der henvises til ISO-
standard 4387, 10315 og 8454, som er 
internationalt anerkendte standarder. Der 
findes ingen internationalt vedtagne 
standarder eller test til kvantificering af 
emissionsindholdet, og derfor kan der på 
nuværende tidspunkt ikke vedtages 
bestemmelser om målinger af andre 
emissioner fra cigaretter og som helhed 
fra andre tobaksvarer end cigaretter.

Or. de

Ændringsforslag 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Polonium 210 har vist sig at være et 
betydeligt kræftfremkaldende stof i tobak.
Tilstedeværelsen af dette stof i cigaretter 
kan elimineres næsten fuldstændigt ved 
hjælp af en kombination af simple 
foranstaltninger. Der bør derfor fastsættes 
en maksimumsgrænse for polonium 210, 
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der ville medføre en reduktion på 95 % af 
det nuværende gennemsnitsindhold af 
polonium 210 i cigaretter. Der skal 
udarbejdes en ISO-standard for måling af 
polonium 210 i tobak.

Or. en

Begrundelse

Polonium 210 er et henfaldsprodukt af uran, der er til stede i gødningsmidler fremstillet af 
uranholdig fosfatklippe. Det forurener tobaksblade gennem luften via radon 222 og gennem 
rødderne via bly 210. Når det afbrændes, fordamper polonium 210, og det inhaleres dermed 
af rygere. Det er en alfaemissionskilde. Alfastråling er harmløs uden for kroppen, men når 
det kommer ind i kroppen, er det "den mest skadelige form for stråling" (The Polonium Brief, 
Brianna Rego, Isis, 2009).

Ændringsforslag 81
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet 
eller at fastsætte øvre grænser for
emissioner under hensyntagen til deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt at 
identificere metoder til måling af
emissioner under hensyntagen til
videnskabelig viden og internationalt 
anerkendte standarder for evaluering af
deres toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. cs

Ændringsforslag 82
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt anerkendte 
standarder til evaluering af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 83
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt anerkendte 
standarder til evaluering af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 84
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt anerkendte 
standarder til evaluering af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. en

Begrundelse

De fastsatte grænser og maksimalgrænseværdierne for emissioner udgør en væsentlig del af 
en retsakt og skal af princip ikke være genstand for delegerede retsakter. Hvis delegerede 
retsakter imidlertid fastholdes, bør der tages hensyn til den videnskabelige udvikling og 
internationalt anerkendte standarder for måling af toksicitet eller vanedannende egenskaber.

Ændringsforslag 85
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers
tiltrækningskraft, vanedannende 
egenskaber og toksicitet samt de 
sundhedsmæssige risici ved forbrug af 
sådanne produkter. I det øjemed bør de 
nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers 
vanedannende egenskaber og toksicitet 
samt de sundhedsmæssige risici ved 
forbrug af sådanne produkter. I det øjemed 
bør de nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.
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sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. cs

Ændringsforslag 86
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers 
tiltrækningskraft, vanedannende 
egenskaber og toksicitet samt de 
sundhedsmæssige risici ved forbrug af 
sådanne produkter. I det øjemed bør de 
nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers 
tiltrækningskraft, vanedannende 
egenskaber og toksicitet samt de 
sundhedsmæssige risici ved forbrug af 
sådanne produkter. I det øjemed bør de 
nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes, uden at 
dette imidlertid medfører en overflødig, 
omfattende og uforholdsmæssig byrde for 
små og mellemstore virksomheder. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at de nuværende forpligtelser vedrørende indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes, men vi er nødt til at sikre, at dette ikke udgør en 
unødvendig og uforholdsmæssig stor byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende 
ved indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om 
varerne, samtidig med at det påses, at der 
på passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret.

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. Der 
skal sammensættes en obligatorisk liste 
over ingredienser med henblik på at sikre
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden, for så vidt angår indholdet 
af tobaksvarer, samtidig med at det påses, 
at der på passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret.

Listen skal indeholde en oversigt over de 
mest farlige ingredienser i stil med USA's 
familielovgivning om forebyggelse af 
rygning og tobakskontrol, der forpligter 
fabrikanterne til at oplyse om 
tilstedeværelsen af ethvert stof i 
cigaretrøgen, der er identificeret af den 
amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA)
som værende "farligt eller potentielt 
farligt" for menneskers helbred. Bilag 
I(a) og (b) er vedlagt med henblik på 
udarbejdelsen af en sådan liste.

Or. fr

Begrundelse

Denne afklaring er nødvendig for at offentliggøre vedtagelsen af to nye bilag, en begrænset 
og en mere omfattende, der indeholder en oversigt over de mest farlige og ofte 
kræftfremkaldende ingredienser i tobaksvarer.

Ændringsforslag 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne, 
samtidig med at det påses, at der på 
passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret.

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne, 
samtidig med at det påses, at der på 
passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret, og at aftalen
med Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) overholdes.

Or. es

Begrundelse

På internationalt plan har Kommissionen været nødt til officielt at informere Komitéen for 
Tekniske Handelshindringer (TBT) om direktivet, da visse af foranstaltningerne heri kan være 
i strid med internationale handelsbestemmelser.

Ændringsforslag 89
Theodoros Skylakakis

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
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giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne, 
samtidig med at det påses, at der på 
passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret.

giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne
ved at sikre tilstrækkelig plads til denne 
information på pakkerne, samtidig med at 
det påses, at der på passende måde tages 
hensyn til tobaksvarefabrikanternes 
kommercielle og intellektuelle 
ejendomsret.

Or. el

Begrundelse

For at sikre, at forbrugere af tobaksvarer oplyses på effektiv vis, skal der afsættes 
tilstrækkelig plads til en beskrivelse af karakteristika for hvert produkt.

Ændringsforslag 90
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Der skal udarbejdes en obligatorisk 
liste over ingredienser hurtigst muligt, da 
en stigende andel af ingredienserne i 
cigaretter ifølge en rapport fra 2010 fra 
Kommissionens Videnskabelige Komité 
for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS)1 - i gennemsnit 
10 % af deres vægt - er tilsætningsstoffer, 
der udelukkende har til formål at gøre 
rygning mere spiselig ved at ændre 
egenskaber som farve, skarphed, duft og 
smag.
__________________



PE510.711v02-00 24/72 AM\937809DA.doc

DA

1 Næsten 600 forskellige tilsætningsstoffer 
blev identificeret.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 
forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU og forhindrer en effektiv, 
harmoniseret undersøgelse på EU-plan af 
de sundhedsmæssige virkninger og 
tiltrækningskraften ved tobaksvarer. 
Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser eller kombinationen 
heraf. Som følge heraf er visse
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne for både beskyttelse 
af borgernes helbred og på det indre 
marked – under hensyntagen til 
gennemførelsen af FCTC og de tilhørende 
retningslinjer og i lyset af de erfaringer, der 
er høstet i andre jurisdiktioner uden for 
Unionen - at ville blive større i de 
kommende år. I henhold til retningslinjerne 
for artikel 9 og 10 i FCTC skal det navnlig 
sikres, at ingredienser, der forbedrer 
smagsindtrykket af tobaksvarer, skaber det 
indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
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forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

Or. en

Begrundelse

En harmoniseret tilgang på EU-plan vedrørende ingredienser og kombinationer af 
ingredienser vil sikre det indre markeds funktion, men det vil ligeledes sikre en effektiv, 
pålidelig vurdering af konsekvenserne af deres virkning, herunder tiltrækningskraften ved 
øget rygning.

Ændringsforslag 92
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår
tilsætningsstoffer, der er integreret i 
filteret på cigaretter, samt
tilsætningsstoffer, der farver tobaksrøgen. 
Harmoniseres der ikke, forventes 
barriererne på det indre marked – under 
hensyntagen til gennemførelsen af FCTC 
og de tilhørende retningslinjer og i lyset af 
de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 
forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår
ingredienser, der er integreret i filteret på 
cigaretter, samt ingredienser, der farver 
tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 
forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
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sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

Or. de

Begrundelse

Da definition 2) "tilsætningsstof" fjernes, skal der her anvendes definition 18) "ingrediens".

Ændringsforslag 93
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 
forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. Det er 
derfor passende at indføre en positivliste 
for tilsætningsstoffer, som må anvendes i 
tobaksvarer. I henhold til retningslinjerne 
for artikel 9 og 10 i FCTC skal det navnlig 
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sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

sikres, at ingredienser, der forbedrer 
smagsindtrykket af tobaksvarer, skaber det 
indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag harmoniserer ikke ingredienser tilstrækkeligt. Dette afhænger i 
højeste grad af den nationale gennemførelse af generelle bestemmelser, som kan fortolkes 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. Det vil være mere passende at vedtage en positivliste 
over tilladte ingredienser på EU-plan for at sikre korrekt harmonisering.

Ændringsforslag 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at beskytte menneskers sundhed 
bør tilsætningsstoffer, der anvendes i 
tobaksvarer, underkastes en 
sundhedsmæssig vurdering 
(risikovurdering) og godkendes af 
Kommissionen, inden de bringes i 
omsætning i Fællesskabet. 
Tilsætningsstoffer bør kun anvendes i 
tobaksvarer, hvis de er opført på en EU-
liste over godkendte tilsætningsstoffer.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet krævede allerede i sin beslutning (2007/2105(INI)) en godkendelsesprocedure 
for tilsætningsstoffer. En fælles positivliste for tilsætningsstoffer skaber juridisk klarhed over, 
hvilke stoffer der må anvendes i tobaksvarer. EU-listen kan ajourføres på initiativ af 
Kommissionen eller efter anmodning fra en medlemsstat.
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Ændringsforslag 95
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Det er vigtigt ikke blot at overveje, 
hvilke egenskaber tilsætningsstofferne 
har i sig selv, men også for deres 
forbrændingsprodukter.
Tilsætningsstoffer og deres 
forbrændingsprodukter må ikke opfylde 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 
af 16. december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger 1.
_____________
1 EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Kun tilsætningsstoffer, der ikke er farlige i sig selv eller efter forbrænding, bør være tilladte.

Ændringsforslag 96
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende 

udgår
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aroma af andet end tobak, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder 
et tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er 
salget af produkter med mentolsmag i 
mange lande steget gradvist, selv om 
antallet af rygere som helhed er faldet. En 
række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning. 
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 97
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, som kan påvirke antallet af 
personer, der indleder et tobaksforbrug. 
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salget af produkter med mentolsmag i 
mange lande steget gradvist, selv om 
antallet af rygere som helhed er faldet. En 
række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning. 
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

Or. cs

Ændringsforslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. Kommissionen 
opfordres til at udføre en videnskabelig 
undersøgelse af den reelle indflydelse af 
disse produkter på en stigning i 
tobaksforbruget.

Or. pt
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Ændringsforslag 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak og mentol, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør baseres på dokumentation og ikke blot frygten for juridisk usikkerhed. Hvis det 
er omfattet af dette direktiv, ville mentol være dækket på samme måde som traditionelle 
cigaretter. Lovgivningen på tværs af medlemsstaterne er forskellig i forhold til cigaretter med 
kendetegnende aroma, men ikke for så vidt angår mentol, der er tilladt i hele EU. Et forbud 
bør være baseret på videnskabelig dokumentation, der beviser, at der er sket en ændring 
adfærden i forhold til mentol blandt unge.

Ændringsforslag 100
Ewald Stadler
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Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.

Or. de

Begrundelse

De anførte undersøgelser er ikke tilstrækkelige til at miskreditere mentolcigaretter i loven.

Ændringsforslag 101
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer med en aroma af 
andet end tobak, som kan påvirke antallet 
af personer, der indleder et tobaksforbrug, 
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antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer med 
mentolsmag kan medvirke til, at rygere i 
højere grad inhalerer, og påvirke antallet af 
unge, der begynder at ryge, i opadgående 
retning. Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

eller påvirke forbrugsmønstrene. For 
eksempel er salget af produkter med 
mentolsmag i mange lande steget gradvist, 
selv om antallet af rygere som helhed er 
faldet. En række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning. 
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås. Sverige bør 
have tilladelse til at regulere smagen i 
snus på nationalt plan. Hvis Sverige ikke 
gør dette inden for en bestemt tidsfrist, 
finder bestemmelserne i nærværende 
direktiv anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er for snævert kun at nævne "kendetegnende aroma". Alle aromaer bør nævnes. Sverige 
bør gives fire år fra nærværende direktivs ikrafttræden til at regulere smagen i snus på 
nationalt plan. Hvis dette ikke er tilfældet, finder bestemmelserne i dette direktiv anvendelse.

Ændringsforslag 102
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
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rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer i 
uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

rygere som helhed er faldet. Tiltag, der 
resulterer i uberettiget forskelsbehandling 
mellem aromatiserede cigaretter (f.eks. 
mentol- og nellikecigaretter), bør undgås.

Or. de

Begrundelse

De tilgængelige videnskabelige data giver ikke grundlag for at antage, at mentol bidrager til 
en mere intensiv inhalering af tobaksrøg. Desuden er der heller ikke noget holdepunkt for, at 
mentolcigaretter får unge til at ryge tidligere.

Ændringsforslag 103
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 15 – fodnote 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. WTO's appelinstans, AB-2012-1, USA 
- Measures Affecting the Production and 
Sale of Clove Cigarettes (DS406).

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 104
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 

udgår
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fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være 
tilladt at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende 
aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler. 
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Or. cs

Ændringsforslag 105
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma.
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende
aromaer. Medlemsstaterne og 

(16) Det bør være tilladt at anvende 
tilsætningsstoffer, f.eks. sukker, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke øger 
sundhedsrisikoen for forbrugerne. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.
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Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler. 
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Or. pl

Begrundelse

Den udtrykkelige identifikation af "sukker" i teksten som eksempel på tilsætningsstoffer, der 
er væsentlige for fremstillingen af tobaksvarer, vil gøre situationen klarere og give en vis 
garanti for tobaksproducenter. Med den foreslåede ændring vil det være klart, at det fortsat 
vil være muligt at tilsætte sukker under fremstillingsprocessen, hvilket er absolut nødvendigt 
for visse tobakssorter, såsom Burley. Det skyldes, at disse sorter mister deres sukkerindhold 
under tørringsprocessen, mens andre sorter, såsom Virginia, beholder deres.

Ændringsforslag 106
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma.
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende 
aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
aromaer er ikke et totalforbud mod at 
anvende de enkelte tilsætningsstoffer, men 
en forpligtelse for fabrikanterne til at 
reducere mængden af tilsætningsstoffet 
eller kombinationen af tilsætningsstoffer i 
en sådan grad, at tilsætningsstofferne ikke 
længere giver en aroma. Det bør være 
tilladt at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en aroma og ikke er forbundet 
med tiltrækningskraft. Anvendelsen af 
dette direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.
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lade sig bistå af uafhængige paneler.
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser bør gælde for alle aromaer. Dette ville også gøre henvisningen til 
testpaneler overflødig. Bestemmelserne vedrørende tilsætningsstoffer, der er nødvendige til 
produktion, skal tilpasses til retningslinjerne vedrørende ingredienser fra WHO.

Ændringsforslag 107
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af
tilsætningsstoffet eller kombinationen af
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte
ingredienser, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af
ingrediensen eller kombinationen af
ingredienser i en sådan grad, at
ingredienserne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende ingredienser, der er nødvendige 
for at kunne fremstille tobaksvarer, så 
længe stofferne ikke giver produktet en 
kendetegnende aroma. Kommissionen bør 
sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af bestemmelsen om 
kendetegnende aromaer. Medlemsstaterne 
og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

Or. de
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Begrundelse

Da definition 2) "tilsætningsstof" fjernes, skal der her anvendes definition 18) "ingrediens".

Ændringsforslag 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det skal være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer. Kommissionen bør sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af bestemmelsen om kendetegnende 
aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler. 
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Or. pl

Ændringsforslag 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er
nødvendige for at kunne fremstille
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er af 
afgørende betydning for fremstillingen af
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med ordlyden i artikel 6, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag 110
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at kunne fastslå, hvor grænsen
går, bør Kommissionen udarbejde en liste, 
der angiver nøjagtigt, hvilke ingredienser 
der er forbudt, og hvilke der er tilladt, 
navnlig med hensyn til tilsætningsstoffer 
og - adskilt herfra - aromaer og 
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smagsstoffer. Listen skal også gøre det 
klart, hvor stor den tilladte samlede 
mængde af tilsætningsstoffer, aromaer og 
smagsstoffer er.

Or. fi

Ændringsforslag 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Et af formålene med nærværende 
direktiv er at mindske forbruget af 
tobaksvarer, navnlig blandt unge og 
sårbare forbrugere, som vil medføre et 
fald i produktionen af tobak i EU og kan 
føre til tab af arbejdspladser, hvilket kan 
flytte industrien uden for EU og skabe et 
behov for omstrukturering af de bedrifter, 
der traditionelt har baseret deres 
produktion på tobak. Passende 
foranstaltninger og økonomisk støtte skal 
derfor omfattes af EU-budgettet for at 
modvirke de negative økonomiske og 
sociale virkninger af gennemførelsen af
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16c) Gennemførelsen af direktivets 
bestemmelser kan føre til en reduktion i 
efterspørgslen af råtobak fra 
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medlemsstaterne i EU. Der bør derfor 
oprettes en støttefond for tobaksdyrkere i 
de regioner, hvor der dyrkes tobak, for at 
kompensere for dyrkernes tab
som følge af direktivets gennemførelse.

Or. pl

Begrundelse

Gennemførelsen af direktivets bestemmelser vil føre til en reduktion i efterspørgslen af 
råtobak i EU, som muligvis vil blive erstattet af råtobak fra tredjelande, hvilket ville medføre 
et fald i dyrkerens indkomst og øget arbejdsløshed. I den forbindelse bør der oprettes en 
støttefond til tobaksdyrkere, som er påvirket af den faldende efterspørgsel efter råtobak, samt 
de dyrkere, som ønsker at ophøre med at dyrke tobak og ændre deres produktionsprofil.

Ændringsforslag 113
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse tilsætningsstoffer anvendes for 
at give det indtryk, at tobaksvarerne 
frembyder sundhedsmæssige fordele, 
udgør en begrænset sundhedsfare eller 
skærper årvågenhed og fysiske 
præstationer. Disse tilsætningsstoffer bør 
forbydes for at sikre ensartede regler og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ingen sikker videnskabelig viden om, hvorvidt visse eller enkelte tilsætningsstoffer 
giver det indtryk, at tobaksvaren er mindre skadelig og derfor mere attraktiv for visse 
forbrugergrupper. Enhver beslutning om at forbyde eller regulere en ingrediens bør være 
baseret på entydige videnskabelige undersøgelser på grundlag af entydige kriterier, der er 
vedtaget i Fællesskabet som gældende for tobaksvarer.
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Ændringsforslag 114
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse tilsætningsstoffer anvendes for 
at give det indtryk, at tobaksvarerne 
frembyder sundhedsmæssige fordele, 
udgør en begrænset sundhedsfare eller 
skærper årvågenhed og fysiske 
præstationer. Disse tilsætningsstoffer bør 
forbydes for at sikre ensartede regler og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(17) Visse tilsætningsstoffer anvendes for 
at give det indtryk, at tobaksvarerne
frembyder sundhedsmæssige fordele, 
udgør en begrænset sundhedsfare eller 
skærper årvågenhed og fysiske 
præstationer. Eksempelvis er mentol 
problematisk. Da det har lokalbedøvende 
egenskaber, gør mentol det muligt at 
inhalere dybere af den irriterende 
tobaksrøg. Dermed kan der inhaleres 
mere røg og suges dybere, hvilket 
resulterer i en højere nikotindosis.
Disse tilsætningsstoffer, der øger 
tiltrækningskraften af tobaksvarer, bør 
forbydes for at sikre ensartede regler og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) 
konkluderede i sin en udtalelse om "tobaksvarers tiltrækningskraft og vanedannende 
egenskaber" fra den 12. november 2010, at mentol er et yderst problematisk tilsætningsstof, 
da det øger tobaksvarers tiltrækningskraft ved at gøre dem lettere at begynde at ryge.

Ændringsforslag 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse tilsætningsstoffer anvendes for 
at give det indtryk, at tobaksvarerne 
frembyder sundhedsmæssige fordele, 
udgør en begrænset sundhedsfare eller 

(17) Visse tilsætningsstoffer anvendes for 
at give det indtryk, at tobaksvarerne 
frembyder sundhedsmæssige fordele, 
udgør en begrænset sundhedsfare eller 
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skærper årvågenhed og fysiske 
præstationer. Disse tilsætningsstoffer bør 
forbydes for at sikre ensartede regler og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

skærper årvågenhed og fysiske 
præstationer. Andre tilsætningsstoffer, 
såsom sukker, anvendes til at mindske 
eller forbedre aroma og smag af
tobaksvarer med henblik på at lette 
forbruget. Disse tilsætningsstoffer bør 
forbydes for at sikre ensartede regler og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Sukker er et tilsætningsstof, der øger smagsindtrykket af tobaksvaren og er med til at maskere 
den bitre smag af rendyrket tobak for at gøre det mere tiltrækkende, navnlig for folk, der 
begynder at ryge.

Ændringsforslag 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Et stigende antal mennesker, hvoraf 
de fleste er børn, lider af astma og 
forskellige former for allergi. Der findes 
ikke viden om alle årsager til astma ifølge 
WHO, men risikofaktorer, herunder 
allergener, tobak og kemiske 
irritationsmidler, skal forhindre og give 
folk mulighed for at få en ordentlig 
livskvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 117
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Kommissionen skal føre nøje tilsyn 
med tilsætningen af sukkerstoffer, der 
udgør mere end 10 % af den samlede 
mængde tilsætningsstoffer i cigaretter.
Kommissionen bør især anmode 
industrien om at omformulere 
tobaksvarer med henblik på at fremstille 
nye varer uden invertsukker (fruktose og 
glukose), der har sundhedsskadelige 
virkninger.

Or. en

Begrundelse

Sukkerstofferne er ikke sundhedsskadelige, når de indtages oralt, men de omdannes til en 
række skadelige stoffer under pyrolyse, hvor de mest skadelige er invertsukker, der er 
ansvarligt for en stor del af formaldehyd i røg, der klassificeres som kræftfremkaldende for 
mennesker (International Agency for Research on Cancer, 2009).

Ændringsforslag 118
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der 
ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 119
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der 
ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der 
ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse og en lige beskyttelse af alle forbrugere i 
EU bør andre røgtobaksvarer end cigaretter og rulletobak være underlagt samme 
mærkningskrav.
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Ændringsforslag 121
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der 
ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi bør behandle alle tobaksvarer, der må bringes i omsætning på markedet i EU, ens og ikke 
skabe smuthuller.

Ændringsforslag 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og tobak, der indtages 
oralt, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser.
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med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

Or. de

Begrundelse

Forbruget af traditionel tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak er begrænset til meget få 
regioner i Europa og er en del af skik og brug. Desuden forbruges tobak, der indtages nasalt, 
og tyggetobak fortrinsvis af ældre personer. Der bør derfor gælde den samme undtagelse som 
for cigarer, cigarillos og pibetobak.

Ændringsforslag 123
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) Da direktivet fokuserer på unge, men 
også beskytter alle forbrugeres sundhed,
bør andre tobaksvarer end cigaretter samt 
rulletobak og røgfri tobak, som primært 
forbruges af ældre forbrugere, ikke være 
undtaget fra visse af kravene vedrørende 
ingredienser.

Or. el

Begrundelse

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

Ændringsforslag 124
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på (18) På baggrund af direktivets fokus på 
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unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.
Kommissionen bør føre nøje tilsyn med 
forbruget af shishatobak blandt unge, da 
der er voksende indikationer af, at dette 
ikke blot forbruges inden for det 
traditionelle ældre marked. I den 
forbindelse bør artikel 6 og 10 finde 
anvendelse på disse produkter, og der skal 
anbringes sundhedsadvarsler på pakker 
med vandpibetobak, der ofte ikke er i 
overensstemmelse med europæisk 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Som tilføjelse til ændringsforslag 3 udarbejdet af ordføreren om unges forbrug af 
vandpibetobak for at insistere på, at produkter, såsom shishatobak, på grund af dets giftige 
virkninger skal være omfattet af direktivets hovedbestemmelser.

Ændringsforslag 125
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak, vandpibetobak og røgfri 
tobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser, så længe 
der ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.
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Or. fr

Ændringsforslag 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak, vandpibetobak og røgfri 
tobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser, så længe 
der ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

Or. it

(Jf. ændringsforslag til artikel 6, stk. 10)

Ændringsforslag 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak, vandpibetobak og røgfri 
tobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser, så længe 
der ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

Or. ro
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Ændringsforslag 128
Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør opfordres til, 
såfremt det endnu ikke er sket, at udforme 
deres nationale lovgivning om beskyttelse 
af unge således, at salg af tobaksvarer til 
rygning til unge under 18 år forbydes, og 
at rygning er forbudt for unge under 18. 
Samtidig bør medlemsstaterne træffe de 
nødvendige foranstaltninger til, at disse 
forbud overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 129
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) I FCTC'en i artikel 16 påpeges det, 
at parterne i konventionen er ansvarlige 
for at håndtere produkter, der henvender 
sig til mindreårige forbrugere, såsom 
fødevarer og legetøj i form af tobaksvarer, 
der kan virke tiltalende på mindreårige. I 
de seneste år er der blevet bragt adskillige
produkter på markedet, såsom damppinde 
med shishatobak, der ikke indeholder 
nikotin, men har form som en cigaret og 
forsøger at efterligne rygeprocessen ved 
hjælp af stoffer, der fordamper - en 
proces, hvis uskadelighed endnu ikke er 
videnskabeligt bevis - samt ved hjælp af et 
elektrisk lys, der imiterer cigaretters 
forbrændingsproces. Sådanne produkter 
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er tydeligvis produceret med henblik på at 
appellere til unge og mindreårige 
forbrugere og bliver mere og mere 
populære blandt mindreårige i adskillige 
medlemsstater. Der gives udtryk for 
stigende bekymring for de vaner, der 
opstår hos unge forbrugere og 
mindreårige gennem brugen af disse 
imitationscigaretter. Disse produkter bør 
derfor forbydes gennem dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 130
Frédérique Ries

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er stadig indbyrdes forskelle 
mellem de nationale bestemmelser om 
mærkning af tobaksvarer, særlig med 
hensyn til brugen af kombinerede 
sundhedsadvarsler, som består af et billede 
og en tekst, oplysninger om hjælp til 
rygestop og lignende tjenester samt 
salgsfremmende elementer i og på 
pakningerne.

(19) Der er stadig indbyrdes forskelle 
mellem de nationale bestemmelser om 
mærkning af tobaksvarer, særlig med 
hensyn til brugen af kombinerede 
sundhedsadvarsler, som består af et billede 
og en tekst, som kun 10 medlemsstater 
havde indført inden 2013, oplysninger om 
hjælp til rygestop og lignende tjenester 
samt salgsfremmende elementer i og på 
pakningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Det skal tilsigtes at fjerne alle 
forhindringer effektiv og ved hjælp af alle 
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tilgængelige midler med henblik på at 
indføre brugen af neutral emballage i 
hele EU så hurtigt som muligt.

Or. fi

Ændringsforslag 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er også nødvendigt at tilpasse 
Unionens mærkningsbestemmelser i 
overensstemmelse med udviklingen i de 
internationale rammer. For eksempel skal 
der i henhold til retningslinjerne for 
artikel 11 i FCTC anvendes store 
billedadvarsler på begge de visuelt 
vigtigste overflader, obligatoriske 
oplysninger om hjælp til rygestop og 
lignende tjenester samt strenge regler om 
vildledende oplysninger. Bestemmelserne 
om vildledende oplysninger vil supplere
det generelle forbud mod vildledende 
handelspraksis over for forbrugerne fra 
virksomhedernes side i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked.

(21) Det er også nødvendigt at tilpasse 
Unionens mærkningsbestemmelser i 
overensstemmelse med udviklingen i de 
internationale rammer. Bestemmelserne 
om vildledende oplysninger vil supplere de 
allerede eksisterende relevante og 
omfattende regler, som skal forhindre
vildledende handelspraksis over for 
forbrugerne fra virksomhedernes side i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked.

Or. de

Ændringsforslag 133
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det er også nødvendigt at tilpasse 
Unionens mærkningsbestemmelser i 
overensstemmelse med udviklingen i de 
internationale rammer. For eksempel skal 
der i henhold til retningslinjerne for artikel 
11 i FCTC anvendes store billedadvarsler 
på begge de visuelt vigtigste overflader, 
obligatoriske oplysninger om hjælp til 
rygestop og lignende tjenester samt strenge 
regler om vildledende oplysninger. 
Bestemmelserne om vildledende 
oplysninger vil supplere det generelle 
forbud mod vildledende handelspraksis 
over for forbrugerne fra virksomhedernes 
side i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 
2005 om virksomheders urimelige 
handelspraksis over for forbrugerne på det 
indre marked.

(21) Det er også nødvendigt at tilpasse 
Unionens mærkningsbestemmelser i 
overensstemmelse med udviklingen i de 
internationale rammer. For eksempel skal 
der i henhold til retningslinjerne for artikel 
11 i FCTC anvendes billedadvarsler på 
begge de visuelt vigtigste overflader,
hvilket højst må udgøre 50 %, men ikke 
mindre end 30 % af æskens 
overfladeareal, obligatoriske oplysninger 
om hjælp til rygestop og lignende tjenester 
samt strenge regler om vildledende 
oplysninger. Bestemmelserne om 
vildledende oplysninger vil supplere det 
generelle forbud mod vildledende 
handelspraksis over for forbrugerne fra 
virksomhedernes side i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked.

Or. cs

Ændringsforslag 134
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre.
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effektive end rent tekstbaserede advarsler 
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen sikker videnskabelig viden om, at meget store advarsler baseret på billeder fører 
til færre rygere. Der er faktisk tegn på, emballageregler såsom større billedadvarsler ikke har 
betydning for, om folk beslutter at ryge eller ej.

Ændringsforslag 135
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler 
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Der bør fastsættes en
procentandel af den udvendige overflade
for alle sundhedsadvarsler for at sikre, at 
de er synlige og effektive.
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Or. el

Begrundelse

Muligheden for at indfør farvefotografier bør overlades til medlemsstaternes skøn. Endvidere 
bør bestemmelsen om en minimumsstørrelse for sundhedsadvarsler erstattes af en 
procentandel for dækning af den udvendige overflade. Hvis denne foranstaltning skulle 
gennemføres, ville det medføre ensartethed i pakningernes størrelse, form og præsentation, da 
de foreslåede dimensioner ikke kan finde anvendelse på alle typer pakninger.

Ændringsforslag 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og bør for at 
være effektive dække en betydelig del af 
pakningens synlige overflader.

Or. it

Ændringsforslag 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler med både 
tydelige billed- og tekstadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

Or. en

Begrundelse

Et tydeligt billede og en kort tekstadvarsel på en neutral standardpakning kan være mere 
effektiv og synlig for alle forbrugere.

Ændringsforslag 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Endvidere viser adskillige 
videnskabelige undersøgelser, at verbale 
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opfordringer til at stoppe med at ryge er 
effektive, når de henvender sig til 
rygernes ego, hvor de indirekte sårer 
deres stolthed og afføder en emotionel 
respons. Tekstadvarsler af f.eks. denne 
type: "Rygning skader huden og giver 
hurtigere rynker", "Rygning gør dig 
mindre tiltrækkende", "Ingen bryder sig 
om kys med cigaretsmag", "Rygestop gør 
dig ikke fed: det forlænger dit liv" eller 
"Tænk over det: at standse for at købe en 
cigaret er mere skadeligt end den stress, 
som du forsøger at afhjælpe" kan derfor 
kombineres med de tekstadvarsler, der 
anvendes i øjeblikket.

Or. it

Ændringsforslag 139
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten 
og synligheden af sundhedsadvarsler og 
opnå den maksimale effekt af disse bør 
der fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give 
indtryk af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig", 
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer", 
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 

udgår
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det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

Or. de

Begrundelse

Forslaget bidrager hverken til at forbedre funktionen af det indre marked eller til beskyttelse 
af folkesundheden. Desuden er der ingen sikker viden om, at der er en kausal sammenhæng 
mellem en vares indpakning eller udseende og beslutningen om at ryge. Forbuddet mod tynde 
cigaretter bidrager ikke til at nedsætte tobaksforbruget, men fører til øget cigaretsmugling og 
alvorlige økonomiske skader.

Ændringsforslag 140
Erminia Mazzoni

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen.
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give 
indtryk af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig", 
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer", 
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen.
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det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

Brugen af visse tekster på 
tobakspakninger såsom "lavt 
tjæreindhold", "light", "ultralight" eller 
"mild" eller af navne, billeder og figurer 
eller andre tegn kan være vildledende for 
forbrugerne ved at få dem til at tro, at de 
pågældende produkter er mindre 
skadelige, og dermed opfordre dem til at 
ændre deres vaner. Hvordan der ryges og 
graden af afhængighed, og ikke blot 
mængden af forskellige stoffer indeholdt i 
et produkt før indtagelse, er også 
afgørende for, hvor meget der inhaleres.
Dette aspekt omfatter mere end 
anvendelsen af tekster som angivet 
ovenfor. Dette kan modarbejde kravene til 
mærkning i nærværende direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 141
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk
af, at produkter er mindre 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kunne give
forbrugerne, især unge, det indtryk, at 
produkter er mindre sundhedsskadelige.
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sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

Dette er blandt andet tilfældet med visse 
tekster eller features såsom "lavt 
tjæreindhold", "light", "ultralight", "mild",
"naturlig", "økologisk", "uden 
tilsætningsstoffer", "uden aromastoffer",
"tynd", navne, billeder og figurer eller 
andre tegn.

Or. de

Begrundelse

Denne betragtning tegner et ensidigt billede af forbrugerne. Manglende oplysning berettiger 
ikke til en sådan begrænsning af de erhvervsdrivendes frihed med hensyn til 
produktpræsentation.

Ændringsforslag 142
Jarosław Kalinowski

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
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såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Dette er et 
problem, der bør løses.

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 143
Kristian Vigenin

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
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sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.

Or. en

Ændringsforslag 144
Milan Cabrnoch

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende. Pakningen og produkterne kan 
vildlede forbrugerne, især unge, ved at give 
indtryk af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
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størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.

Or. cs

Ændringsforslag 145
Eleni Theocharous

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.
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der bør løses.

Or. en

Ændringsforslag 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.

Or. it

Begrundelse

Der findes ikke videnskabeligt bevis for, at tynde cigaretter vildleder forbrugerne. Et forbud 
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mod dem ville gøre mere skade end gavn, da forbrugere ville blive tvunget ud på det sorte 
marked og dermed til at købe forfalskede cigaretter, der ikke er underlagt krav om 
sundhedsinspektion. Denne situation ville uden tvivl have en skadelig indvirkning på 
folkesundheden, og de negative virkninger ville også omfatte beskæftigelsen.

Ændringsforslag 147
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters størrelse og 
udseende være vildledende for forbrugerne, 
som kan få det indtryk, at nogle cigaretter 
er mindre skadelige end andre.
Kommissionen opfordres til at udføre en
videnskabelig undersøgelse af den reelle 
indflydelse af disse faktorer på 
tobaksforbruget.

Or. pt
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Ændringsforslag 148
Sergej Kozlík

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.

Or. en

Ændringsforslag 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses ved hjælp af passende 
indpakning og mærkning af sådanne 
produkter samt gennem oplysning af 
forbrugerne om deres skadelige virkning, 
således at forbrugerne har fuldt kendskab 
til konsekvenserne af at bruge et bestemt 
produkt.

Or. pl

Begrundelse

"Tynde" cigaretter er ikke mere skadelige. Det er kun deres indpakning, som kan vildlede 
forbrugerne. Men hvis disse produkter pakkes i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktivet, er der ikke længere risiko for, at de vildleder forbrugerne.
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Ændringsforslag 150
Georgios Koumoutsakos

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features, 
der ses på pakningen, såsom "lavt 
tjæreindhold", "light", "ultralight", "mild",
"naturlig", "økologisk", "uden 
tilsætningsstoffer", "uden aromastoffer",
"tynd", navne, billeder og figurer eller 
andre tegn.

Or. el

Begrundelse

Eksisterende videnskabelige data dokumenterer ikke, at der er en direkte forbindelse mellem 
en cigarets diameter og alderen for, hvornår en person begynder at ryge, eller at "tynde" 
cigaretter er mere tiltrækkende end andre cigaretter. Dette forbud ville ikke medføre, at folk 
ville stoppe med at ryge. Det ville i stedet betyde, at de ikke længere indtager en specifik 
kategori af tobaksvarer.
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Ændringsforslag 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende. Pakningen og produkterne kan 
vildlede forbrugerne, især unge, ved at give 
indtryk af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes udformningskarakteristika
og vedrørende visse aspekter af 
tobakspakningens udseende, herunder 
åbningsmekanismen. Pakningen og 
produkterne kan vildlede forbrugerne, især 
unge, ved at give indtryk af, at produkter er 
mindre sundhedsskadelige. Dette er blandt 
andet tilfældet med visse tekster eller 
features såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

Or. it

Ændringsforslag 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Det er påvist, at tobaksvarer 
indeholder og afgiver mange skadelige og 
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kræftfremkaldende stoffer, der er 
sundhedsfarlige, når de brændes. 
Videnskabelige undersøgelser har 
entydigt dokumenteret, at passiv rygning 
forårsager død, sygdom og invaliditet, og 
at navnlig fostre og spædbørn kan skades 
af passiv rygning. Når personer indånder 
tobaksrøg, kan der opstå 
luftvejssygdomme, eller de kan forværres. 
Sundhedsadvarslerne bør derfor også 
gøre opmærksom på sundhedsfaren ved 
passiv rygning.

Or. de

Begrundelse

Denne betragtning er indeholdt i det nuværende direktiv 2001/37/EF. Der bør være specielle 
tekst- og billedadvarsler, der gør opmærksom på farerne ved passiv rygning.

Ændringsforslag 154
Martina Anderson
for GUE/NGL-Gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Undersøgelser har vist, at en 
standardisering af præsentationen af 
varemærkenavnet og farven på pakningen 
(neutral indpakning) gør indpakningen 
mindre tiltrækkende og øger effektiviteten 
af sundhedsadvarsler, hvilket er med til at 
mindske antallet af nye rygere og 
tobaksforbruget. I retningslinjerne for 
artikel 11 og 13 i FCTC opfordres 
parterne til at overveje at vedtage krav om 
neutral indpakning.

Or. en
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Begrundelse

Tobaksindpakning må ikke være tiltrækkende eller tiltalende, da den indeholder et 
dødbringende produkt. Reklamer for tobak er forbudt på næsten alle områder, og selve 
tobaksindpakningen bør derfor også være omfattet af et sådant forbud. Dette er i 
overensstemmelse med anbefalingerne i FCTC-retningslinjerne og er i færd med at blive eller 
overvejes gennemført af andre lande i verden.


