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Amendement 57
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
─

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. nl

Motivering

Op basis van het in art. 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel dient het voorstel van de 
Commissie te worden verworpen.

Amendement 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage
Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel
114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en met name de 
artikelen 114 en 168, in samenhang met 
artikel 16 van deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Om volledig te voldoen aan de doelstellingen van de richtlijn moet artikel 168 betreffende de 
volksgezondheid worden opgenomen. Artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie vormt de rechtsgrondslag die van toepassing is op artikel 16 van de 
richtlijn.

Amendement 59
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name
artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 114 en 168,

Or. en

Amendement 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2001/37/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten stelt op het niveau van de 
Unie voorschriften inzake tabaksproducten 
vast. Ten gevolge van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen moet die richtlijn 
ingrijpend worden gewijzigd. 
Duidelijkheidshalve moet Richtlijn 
2001/37/EG worden ingetrokken en 
worden vervangen door een nieuwe 
richtlijn.

(1) Richtlijn 2001/37/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaksproducten stelt op het niveau van de 
Unie voorschriften inzake tabaksproducten 
vast. Ten gevolge van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen, met inbegrip van de 
beschikbaarheid van e-sigaretten op de 
markt, moet die richtlijn ingrijpend worden 
gewijzigd. Duidelijkheidshalve moet 
Richtlijn 2001/37/EG worden ingetrokken 
en worden vervangen door een nieuwe 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Het toenemende gebruik van e-sigaretten op de markt in combinatie met de uiteenlopende 
regelgeving van lidstaten vereisen een toevoeging aan deze bepaling. De ingrediënten van 
deze producten zijn mogelijk schadelijk voor de volksgezondheid.

Amendement 61
Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In haar verslagen over de toepassing 
van Richtlijn 2001/37/EG uit 2005 en 
2007, die zijn ingediend op grond van 
artikel 11 van die richtlijn, heeft de 
Commissie vermeld op welke vlakken zij 
verdere maatregelen nuttig achtte. In 2008 
en 2010 bracht het Wetenschappelijk 
Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(WCNG) aan de Commissie 
wetenschappelijke adviezen uit over 
rookloze tabaksproducten en 
tabaksadditieven. In 2010 is een 
grootscheepse raadpleging van de 
belanghebbenden verricht, die is gevolgd 
door gerichte raadplegingen van 
belanghebbenden en gepaard is gegaan met 
studies door externe adviseurs. De lidstaten 
zijn gedurende het gehele proces 
geraadpleegd. Het Europees Parlement en 
de Raad hebben de Commissie 
herhaaldelijk opgeroepen om Richtlijn 
2001/37/EG te herzien en bij te werken.

(2) In haar verslagen over de toepassing 
van Richtlijn 2001/37/EG uit 2005 en 
2007, die zijn ingediend op grond van 
artikel 11 van die richtlijn, heeft de 
Commissie vermeld op welke vlakken zij 
verdere maatregelen nuttig achtte. In 2008 
en 2010 bracht het Wetenschappelijk 
Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(WCNG) aan de Commissie 
wetenschappelijke adviezen uit over 
rookloze tabaksproducten en 
tabaksingrediënten. In 2010 is een 
grootscheepse raadpleging van de 
belanghebbenden verricht, die is gevolgd 
door gerichte raadplegingen van 
belanghebbenden en gepaard is gegaan met 
studies door externe adviseurs. De lidstaten 
zijn gedurende het gehele proces 
geraadpleegd. Het Europees Parlement en 
de Raad hebben de Commissie 
herhaaldelijk opgeroepen om Richtlijn 
2001/37/EG te herzien en bij te werken.

Or. de

Motivering

Aangezien de definitie van "additief" (artikel 2, punt 2) wordt geschrapt, moet hier de 
definitie van "ingrediënt" (artikel 2, punt 18) worden gebruikt.

Amendement 62
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De gezondheidswaarschuwing 
maakt deel uit van een georganiseerde, 
doeltreffende langetermijnstrategie om 
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roken te bestrijden, met een vastomlijnd 
toepassingsgebied en welomschreven 
doelstellingen.

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van een gezondheidswaarschuwing wordt gekoppeld aan het deel 
uitmaken van een georganiseerde strategie om roken te bestrijden, met een vastomlijnd 
toepassingsgebied en welomschreven doelstellingen.

Amendement 63
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op andere gebieden bestaan nog steeds 
aanzienlijke verschillen tussen de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaks- en aanverwante producten, 
waardoor de werking van de interne markt 
wordt belemmerd. In het licht van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen zullen deze 
verschillen vermoedelijk nog groter 
worden. Dat is met name het geval voor 
nicotinehoudende producten, voor roken 
bestemde kruidenproducten, ingrediënten 
en emissies, bepaalde aspecten van de 
etikettering en verpakking en de 
grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand.

(4) Op andere gebieden bestaan nog steeds 
aanzienlijke verschillen tussen de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaks- en aanverwante producten, 
waardoor de werking van de interne markt 
wordt belemmerd. In het licht van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen zullen deze 
verschillen vermoedelijk nog groter 
worden. Dat is met name het geval voor 
nicotinehoudende producten, voor roken 
bestemde kruidenproducten, ingrediënten 
en emissies, bepaalde aspecten van de 
etikettering en verpakking,
grensoverschrijdende verkoop en verkoop 
via internet alsmede uitstallingen op 
verkooppunten van tabaksproducten.

Or. en
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Motivering

De richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 13 van de Kaderovereenkomst van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik roepen de Partijen op 
het uitstallen en de zichtbaarheid van tabaksproducten op verkooppunten te verbieden, 
aangezien deze een vorm van reclame en promotie vormen. Dezelfde richtsnoeren bevelen ook 
het verbieden van de verkoop van tabak via internet aan.

Amendement 64
Martina Anderson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de 
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten, is 
er om de interne markt voor 
tabaksproducten goed te laten functioneren, 
behoefte aan wetgevend optreden op het 
niveau van de Unie, eerder dan op 
nationaal niveau.

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de 
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop, 
met inbegrip van verkoop via internet, van 
tabaks- en aanverwante producten, is er om 
de interne markt voor tabaksproducten 
goed te laten functioneren, behoefte aan 
wetgevend optreden op het niveau van de 
Unie, eerder dan op nationaal niveau en 
aan geharmoniseerde, 
gemeenschappelijke waarborgen voor de 
volksgezondheid binnen de Unie.

Or. en

Motivering

De verkoop via internet en de grensoverschrijdende verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten op afstand nemen toe en er zijn geen passende bepalingen van de Unie om deze 
handel te reguleren; een soepele werking van de interne markt moet ook een 
gemeenschappelijke aanpak inhouden om de gezondheid van de burgers van de Unie 
prioriteit toe te kennen en te waarborgen.
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Amendement 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Tabaksproductie in regio's met een 
ontwikkelingsachterstand, met name in de 
ultraperifere gebieden, die vaak 
geassocieerd wordt met specifieke milieu-, 
geografische en culturele omstandigheden 
en op vakmanschap gebaseerde 
milieuvriendelijke methoden, zou 
bijzondere aandacht moeten krijgen van 
de EU, waardoor de lidstaat de 
mogelijkheid zou hebben om specifieke 
maatregelen toe te passen om de productie 
in deze regio's in stand te houden.

Or. pt

Amendement 66
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Tegelijkertijd is het absoluut 
noodzakelijk om in deze richtlijn ook 
rekening te houden met de beginselen en 
richtsnoeren van de "Small Business 
Act".

Or. de

Amendement 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de totstandbrenging van 
wetgeving dient echter tevens rekening te 
worden gehouden met het gegeven dat 
volgens recente studies binnen de EU 
ongeveer 12 miljard euro aan 
belastinginkomsten wordt gederfd als 
gevolg van illegale handel in tabak, dat de 
legale sigarettenhandel achteruitloopt, en 
dat het aandeel van de illegale handel in 
de EU momenteel ongeveer 10% en in 
sommige lidstaten zelfs 30% van de 
tabaksmarkt vertegenwoordigt en nog 
gestaag stijgt. Het introduceren van 
verdere beperkingen zou deze cijfers nog 
sterker kunnen doen stijgen.

Or. lt

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen..

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Daarom 
dienen de fabrikanten van 
tabaksproducten overeenkomstig het 
beginsel van de verantwoordelijkheid van 
de fabrikant aansprakelijk te worden 
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gesteld voor alle gezondheidskosten als 
gevolg van het gebruik van tabak.

Or. de

Motivering

 Zoals het Europees Parlement reeds in zijn resolutie over het Groenboek "Op weg naar een 
rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau" (2007/2105(INI)) heeft geëist, moet de 
productaansprakelijkheid op de fabrikanten worden toegepast en moet de fabrikant 
verantwoordelijk zijn voor de financiering van alle gezondheidskosten die als gevolg van 
tabaksgebruik ontstaan.

Amendement 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen en om 
schadelijke gevolgen voor zowel 
kwetsbare groepen als alle burgers te 
voorkomen door passief roken waar 
mogelijk uit te bannen.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn is hoofdzakelijk gericht op het verminderen van het aantal jongeren dat begint 
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met roken, maar dient ook rekening te houden met manieren om bestaande verboden inzake 
passief roken te versterken.

Amendement 70
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Met dat doel
worden in de lidstaten vooral op de 
basisscholen, campagnes georganiseerd 
ter voorkoming van roken en 
programma's met informatie over de 
schadelijke effecten van roken op de 
gezondheid.

Or. it

Amendement 71
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen, met 
bijzondere aandacht voor de 80 miljoen 
jonge Europeanen die nooit hebben 
gerookt;

Or. fr

Motivering

Er moet op worden gewezen dat de prioriteit van de richtlijn is te voorkomen dat de 
80 miljoen Europese jongeren die nog nooit een sigaret hebben aangeraakt, gaan roken en 
hen beter te beschermen tegen (actief en passief) roken.

Amendement 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Er moeten 
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voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes worden 
opgezet door middel van periodieke 
voorlichting in het lager en middelbaar 
onderwijs.

Or. es

Motivering

Uit het oogpunt van de volksgezondheid zijn voorlichtings- en bewustmakingscampagnes 
doeltreffender dan loutere vanuit wetenschappelijk oogpunt ongefundeerde 
verbodsmaatregelen.

Amendement 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag"
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Daarom 
blijven educatie, informatie, 
preventieprogramma's en 
hulpprogramma's voor burgers die van 
plan zijn te stoppen met roken, hoe dan 
ook van essentieel belang. 

Or. it
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Motivering

De doelstellingen met betrekking tot de preventie en de vermindering van het roken kunnen 
niet worden bereikt zonder educatieve, informatieve en ondersteunende campagnes voor 
burgers. De bepalingen van deze richtlijn vormen een aanvullend instrument. 

Amendement 74
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114(3) van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna het "Verdrag"
genoemd) moet voor de gezondheidszorg 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
ontwikkelingen. Tabaksproducten zijn 
geen gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114(3) van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna het "Verdrag"
genoemd) moet voor de gezondheidszorg 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
ontwikkelingen. Tabaksproducten zijn 
geen gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Teneinde 
consumenten te beschermen en de 
volksgezondheid te verbeteren zou het 
beëindigen van de consumptie van 
tabaksproducten een fundamentele 
doelstelling van de herziening van de 
richtlijn en de controle ervan moeten zijn, 
en wetgeving zal steeds meer worden 
aangescherpt om dit te bereiken. 

Or. fi

Amendement 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Tabaksproducten bevatten 
kankerverwekkende stoffen. Het is van 
essentieel belang dat de tabaksindustrie 
zich ertoe verbindt om het gehalte aan 
kankerverwekkende stoffen in alle soorten 
tabak met alle inspanningen te 
verminderen.

Or. da

Amendement 76
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gezien de noodzaak werknemers 
die worden blootgesteld aan passief roken 
een volksgezondheid van hoog niveau te 
garanderen, moet het roken van tabak op 
alle verkooppunten worden verboden.

Or. fr

Amendement 77
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Gezien de noodzaak te voorkomen 
dat de allerjongsten gaan roken, moeten 
de verkooppunten voor minderjarigen 
verboden worden.

Or. fr

Amendement 78
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aangezien het in vele lidstaten 
onwaarschijnlijk is dat rokers in 
procentueel groten getale volledig stoppen 
met roken, zou wetgeving rekening 
moeten houden met hun recht om op 
objectieve wijze geïnformeerd te worden
over het effect van het mogelijke gebruik 
van tabak op hun gezondheid; deze 
informatie kunnen zij ook aflezen van de 
verpakking van het product dat ze 
gewoonlijk gebruiken. 

Or. el

Motivering

Aangezien er nog steeds grote percentages rokers zijn in de EU, zou de richtlijn er ook op 
gericht moeten zijn om de gezondheid van hen die reeds roken en die om wat voor reden ook 
ervoor kiezen om het gebruik van tabak of nicotineproducten voort te zetten, te verbeteren. 

Amendement 79
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor het meten van het teer-, nicotine-
en koolmonoxidegehalte van sigaretten 
dient te worden verwezen naar de ISO-
normen 4387, 10315 en 8454, die 
internationaal erkend zijn. Voor andere 
emissies bestaan geen internationaal 
overeengekomen normen of proeven voor 
het kwantificeren van gehalten, maar 
daaraan wordt gewerkt.

(10) Voor het meten van het teer-, nicotine-
en koolmonoxidegehalte van sigaretten 
dient te worden verwezen naar de ISO-
normen 4387, 10315 en 8454, die 
internationaal erkend zijn. Voor andere 
emissies bestaan geen internationaal 
overeengekomen normen of proeven voor 
het kwantificeren van gehalten, zodat met 
betrekking tot andere emissies voor 
sigaretten en voor andere 
tabaksproducten als sigaretten in het 
algemeen geen voorschriften voor 
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metingen kunnen worden vastgesteld.

Or. de

Amendement 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Polonium-210 blijkt een 
belangrijke kankerverwekkende stof in 
tabak te zijn. Aan de aanwezigheid van 
deze stof in sigaretten kan nagenoeg 
geheel een einde worden gemaakt door 
een combinatie van eenvoudige 
maatregelen. Daarom is het passend voor 
polonium-210 een maximumgehalte vast 
te stellen dat zou leiden tot een 
vermindering van 95% van het huidige 
gemiddelde gehalte aan polonium-210 in 
sigaretten. Er moet een ISO-norm worden 
ontwikkeld voor het meten van polonium-
210 in tabak.

Or. en

Motivering

Polonium-210 is een vervalproduct van uranium dat aanwezig is in meststoffen die 
vervaardigd zijn uit uraniumrijk natuurfosfaat. Deze stof verontreinigt tabaksbladeren door 
de lucht via radon-222 en door de wortels via lood-210. Bij verbranding komt polonium-210 
vrij en zodoende wordt de stof door rokers geïnhaleerd. Polonium-210 is een alfastraler. 
Alfastraling is buiten het lichaam onschadelijk, maar zodra het in het menselijk lichaam komt, 
is het "de gevaarlijkste vorm van straling" (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Amendement 81
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking.

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om emissiemeetmethoden vast te stellen,
daarbij rekening houdend met de laatste 
wetenschappelijke inzichten en de 
internationaal gangbare normen ter 
beoordeling van hun toxiciteit of 
verslavende werking.

Or. cs

Amendement 82
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking.

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op de wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen 
om hun toxiciteit of verslavende werking te 
beoordelen.

Or. en

Amendement 83
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van (11) Wat de vaststelling van 
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maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking.

maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op de wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen 
om hun toxiciteit of verslavende werking te 
beoordelen.

Or. en

Amendement 84
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking.

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op de wetenschappelijke ontwikkelingen 
en internationaal overeengekomen 
normen om hun toxiciteit of verslavende 
werking te beoordelen.

Or. en

Motivering

De vastgestelde gehalten en maximumemissies maken wezenlijk deel uit van de wetshandeling 
en mogen in beginsel niet onderworpen zijn aan gedelegeerde handelingen. Indien 
gedelegeerde handelingen echter gehandhaafd moeten blijven, moet rekening worden 
gehouden met de wetenschappelijke ontwikkelingen en internationaal overeengekomen 
normen om de toxiciteit en verslavende werking te beoordelen.

Amendement 85
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om hun regelgevende functie te 
kunnen uitoefenen, hebben de lidstaten en 
de Commissie volledige informatie over de 
ingrediënten en emissies nodig, om de 
aantrekkelijkheid, de verslavende werking 
en de toxiciteit van tabaksproducten en de 
aan de consumptie van die producten 
verbonden gezondheidsrisico's te 
beoordelen. Daartoe moeten de bestaande 
rapportageverplichtingen aangaande 
ingrediënten en emissies worden 
aangescherpt. Dit strookt met de 
verplichting van de Unie om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid te waarborgen.

(12) Om hun regelgevende functie te 
kunnen uitoefenen, hebben de lidstaten en 
de Commissie volledige informatie over de 
ingrediënten en emissies nodig, om de
verslavende werking en de toxiciteit van 
tabaksproducten en de aan de consumptie 
van die producten verbonden 
gezondheidsrisico's te beoordelen. Daartoe 
moeten de bestaande 
rapportageverplichtingen aangaande
ingrediënten en emissies worden 
aangescherpt. Dit strookt met de 
verplichting van de Unie om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid te waarborgen.

Or. cs

Amendement 86
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om hun regelgevende functie te 
kunnen uitoefenen, hebben de lidstaten en 
de Commissie volledige informatie over de 
ingrediënten en emissies nodig, om de 
aantrekkelijkheid, de verslavende werking 
en de toxiciteit van tabaksproducten en de 
aan de consumptie van die producten 
verbonden gezondheidsrisico's te 
beoordelen. Daartoe moeten de bestaande 
rapportageverplichtingen aangaande 
ingrediënten en emissies worden 
aangescherpt. Dit strookt met de 
verplichting van de Unie om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid te waarborgen.

(12) Om hun regelgevende functie te 
kunnen uitoefenen, hebben de lidstaten en 
de Commissie volledige informatie over de 
ingrediënten en emissies nodig, om de 
aantrekkelijkheid, de verslavende werking 
en de toxiciteit van tabaksproducten en de 
aan de consumptie van die producten 
verbonden gezondheidsrisico's te 
beoordelen. Daartoe moeten de bestaande 
rapportageverplichtingen aangaande 
ingrediënten en emissies worden 
aangescherpt, maar zonder dat het 
midden- en kleinbedrijf een overbodige, 
excessieve en buitenproportionele last 
wordt opgelegd. Dit strookt met de 
verplichting van de Unie om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke 
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gezondheid te waarborgen.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk dat bestaande rapportageverplichtingen aangaande ingrediënten en 
emissies worden aangescherpt, maar we moeten ervoor waken dat bedrijven, en met name het 
MKB, niet geconfronteerd worden met een excessieve, buitenproportionele en overbodige 
last.

Amendement 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten.

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Het verplicht 
opstellen van een lijst van ingrediënten
zorgt voor een grotere doorzichtigheid van 
de samenstelling van tabaksproducten
voor het grote publiek, waarbij op passende 
wijze rekening moet worden gehouden met 
de commerciële en intellectuele 
eigendomsrechten van de producenten van 
tabaksproducten.

Op deze lijst moeten de gevaarlijkste 
ingrediënten worden vermeld, naar het 
model van wat er sinds 2009 in de 
Verenigde Staten wordt gedaan, The 
Family smoking prevention and Tobacco 
Control Act, waarmee de fabrikant 
verplicht wordt de door de Amerikaanse 
gezondheidsregelgeving als voor de 
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gezondheid van de mens als "gevaarlijk of 
potentieel gevaarlijk" verklaarde 
bestanddelen in sigarettenrook op te 
geven. Daarvoor worden een bijlage I bis 
en een bijlage I ter opgesteld.

Or. fr

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om aan te kondigen dat twee nieuwe bijlagen worden opgesteld, 
een beperkte en de andere uitgebreider, met de lijst van de meest schadelijke, vaak 
kankerverwekkende stoffen die in tabaksproducten voorkomen.

Amendement 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten.

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten en de 
naleving van de WTO-overeenkomsten.

Or. es
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Motivering

Op internationaal niveau heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Richtlijn 
officieel moeten meedelen aan de commissie voor technische handelsbelemmeringen (TBT), 
aangezien bepaalde maatregelen daarvan in strijd zouden kunnen zijn met de voorschriften 
voor de internationale handel.

Amendement 89
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten.

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 
rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij er genoeg ruimte moet worden 
vrijgemaakt voor deze informatie op de 
verpakkingseenheden en op passende 
wijze rekening moet worden gehouden met 
de commerciële en intellectuele 
eigendomsrechten van de producenten van 
tabaksproducten.

Or. el

Motivering

Om ervoor te zorgen dat consumenten van tabaksproducten effectief worden geïnformeerd 
moet er voldoende ruimte worden vrijgemaakt voor een beschrijving van de eigenschappen 
van elk product.
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Amendement 90
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Overwegende dat de opstelling 
van een verplichte lijst van ingrediënten 
en emissies des te meer nodig is nu uit een 
in 2010 gepubliceerd verslag van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (SCHER) van de 
Europese Commissie1 blijkt, dat de 
afgelopen jaren steeds meer additieven 
worden toegevoegd, met een gemiddelde 
van 10 % van het gewicht van sigaretten, 
met als enig doel kenmerken van de rook 
zoals de kleur, de prikkelende geur en de 
smaak te wijzigen.
__________________
1 Er zijn bijna 600 verschillende 
additieven gevonden.

Or. fr

Amendement 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU en 
belemmert een doeltreffende, 
geharmoniseerde aanpak op EU-niveau 
van de gevolgen voor de volksgezondheid 
en de aantrekkelijkheid van 
tabaksproducten. Sommige lidstaten 
hebben wetgeving vastgesteld of met de 
industrie bindende overeenkomsten 
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hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

gesloten waarbij bepaalde ingrediënten of 
een combinatie van ingrediënten worden 
toegelaten of verboden. Als gevolg daarvan 
bestaan voor sommige ingrediënten regels 
in sommige lidstaten, maar niet in andere. 
De lidstaten hebben ook verschillende 
benaderingen met betrekking tot in de filter 
van sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels 
voor het waarborgen van de 
volksgezondheid én op de interne markt de 
volgende jaren naar verwachting toenemen, 
gelet op de uitvoering van de FCTC en de 
richtsnoeren ervan en de ervaringen in 
andere rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

Or. en

Motivering

Een geharmoniseerde aanpak op EU-niveau van ingrediënten en combinaties van 
ingrediënten zal niet alleen de werking van de interne markt waarborgen, maar ook zorgen 
voor een doeltreffende, betrouwbare beoordeling van de gevolgen van de effecten van deze 
ingrediënten, met inbegrip van het aantrekkelijk maken om meer te roken.

Amendement 92
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
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de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte ingrediënten en 
ingrediënten die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

Or. de

Motivering

Aangezien de definitie van "additief" (artikel 2, punt 2) wordt geschrapt, moet hier de 
definitie van "ingrediënt" (artikel 2, punt 18) worden gebruikt.

Amendement 93
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. Daarom is 
het passend een positieve lijst in te voeren 
van additieven die in tabaksproducten 
mogen worden gebruikt. De richtsnoeren 
met betrekking tot de artikelen 9 en 10 van 
de FCTC roepen met name op tot het 
uitbannen van ingrediënten die de smaak 
versterken, die de indruk wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, die in verband worden gebracht 
met energie en vitaliteit of die kleurende 
eigenschappen hebben.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie harmoniseert ingrediënten niet naar behoren. Het voorstel 
leunt te veel op de nationale uitvoering van algemene bepalingen, die in verschillende 
lidstaten uiteenlopend kunnen worden uitgelegd. Het is passender op EU-niveau een positieve 
lijst van toegestane ingrediënten vast te stellen om een goede harmonisatie te verwezenlijken.
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Amendement 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Ter bescherming van de 
menselijke gezondheid moeten additieven 
die in tabaksproducten worden gebruikt, 
alvorens zij in de handel worden gebracht 
aan een veiligheidsbeoordeling (risico-
evaluatie) worden onderworpen en door 
de Europese Commissie worden 
goedgekeurd. Additieven mogen alleen in 
tabaksproducten worden gebruikt 
wanneer zij zijn opgenomen in een EU-
lijst van toegelaten additieven.

Or. de

Motivering

In zijn resolutie 2007/2105/INI heeft het Parlement reeds aangedrongen op de invoering van 
een procedure voor de toelating van tabaksadditieven. Een gemeenschappelijke lijst van 
toegestane additieven zorgt voor rechtszekerheid over de vraag welke stoffen in 
tabaksproducten mogen worden gebruikt. Op initiatief van de Commissie of op verzoek van 
een lidstaat kan de EU-lijst worden bijgewerkt.

Amendement 95
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het is belangrijk niet alleen 
rekening te houden met de eigenschappen 
van additieven als zodanig, maar ook met 
hun verbrandingsproducten. Additieven 
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moeten evenals hun 
verbrandingsproducten niet 
beantwoorden aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels1.
_____________
1PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

Or. en

Motivering

Alleen additieven die – als zodanig of na verbranding – niet gevaarlijk zijn, mogen worden 
toegestaan.

Amendement 96
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 

Schrappen
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ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

Or. pl

Motivering

Sigaretten met een kenmerkende geur en smaak zijn populair geworden (vormen een 
aanzienlijk segment van de markt voor tabaksproducten) in slechts enkele lidstaten van de 
EU. In andere staten zijn gearomatiseerde sigaretten nauwelijks populair en in sommige 
staten helemaal niet. De oplossingen die de Europese Commissie aandraagt, zullen dus het 
hardst de markten treffen van de staten waar gearomatiseerde sigaretten populair zijn, terwijl 
het effect op de markten van de overige lidstaten nagenoeg nihil zal zijn. Een dergelijke 
oplossing is niet-proportioneel en dient als zodanig te worden geschrapt.

Amendement 97
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, hetgeen het 
beginnen met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken.
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kruidnagel) moeten worden vermeden.

Or. cs

Amendement 98
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken.
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. De 
Commissie wordt aangespoord om een 
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren 
van de werkelijke invloed van deze 
producten op het beginnen met de 
consumptie van tabak.

Or. pt

Amendement 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15



PE510.711v02-00 32/74 AM\937809NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak en menthol, hetgeen het 
beginnen met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet gebaseerd zijn op bewijsmateriaal en niet alleen op de vrees voor 
rechtsonzekerheid. Door menthol in deze richtlijn op te nemen, zou menthol onder dezelfde 
voorschriften vallen als traditionele sigaretten. De wetgeving verschilt per lidstaat wat betreft 
sigaretten met een kenmerkend aroma, maar niet ten aanzien van menthol, die in de gehele 
Europese Unie is toegestaan. Een verbod moet gebaseerd zijn op wetenschappelijk 
bewijsmateriaal waaruit een gedragsverandering ten opzichte van menthol onder jongeren 
blijkt.

Amendement 100
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden. 

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden.

Or. de

Motivering

De bedoelde studies volstaan niet om mentholsigaretten bij wet in diskrediet te brengen.

Amendement 101
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten die een aroma hebben dat 
verschilt van dat van tabak, hetgeen het 
beginnen met de consumptie van tabak kan 
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van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt dat 
tabaksproducten met menthol de inhalatie 
en het beginnen met roken door jongeren 
kunnen vergemakkelijken. Maatregelen die 
leiden tot een ongerechtvaardigde 
gedifferentieerde behandeling van 
gearomatiseerde sigaretten (bv. sigaretten 
met menthol of kruidnagel) moeten worden 
vermeden.

vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt dat 
tabaksproducten met menthol de inhalatie 
en het beginnen met roken door jongeren 
kunnen vergemakkelijken. Maatregelen die 
leiden tot een ongerechtvaardigde 
gedifferentieerde behandeling van 
gearomatiseerde sigaretten (bv. sigaretten 
met menthol of kruidnagel) moeten worden 
vermeden. Zweden moet worden 
toegestaan aroma's in tabak voor oraal 
gebruik op nationaal niveau te reguleren. 
Indien Zweden hier binnen een bepaalde 
termijn niet in slaagt, moeten de 
bepalingen van deze richtlijn van 
toepassing zijn. 

Or. en

Motivering

Het uitsluitend toespitsen op"kenmerkend aroma" is te beperkt. Alle aroma's moeten aan de 
orde komen. Zweden moet na de inwerkingtreding van deze richtlijn vier jaar de tijd krijgen 
om aroma's in tabak voor oraal gebruik nationaal te reguleren. Indien Zweden hier niet in 
slaagt, moeten de bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn.

Amendement 102
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
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vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken.
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden. 

vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden. 

Or. de

Motivering

De veronderstelling dat menthol tot een sterkere inhalatie bijdraagt, wordt niet door de 
beschikbare wetenschappelijke gegevens gestaafd. Bovendien zijn er geen bewijzen voor de 
stelling dat mentholsigaretten ertoe leiden dat jongeren vroeger met roken beginnen.

Amendement 103
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 – voetnoot 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

36. WTO-Beroepsinstantie, AB-2012-1, 
United States – Measures Affecting the 
Production and Sale of Clove Cigarettes 
(DS406).

Schrappen

Or. cs

Amendement 104
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven 
in die mate te verminderen dat de 
additieven niet langer een kenmerkend 
aroma produceren. Het gebruik van voor 
de vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in 
een kenmerkend aroma. De Commissie 
moet zorgen voor uniforme voorwaarden 
voor de toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Schrappen

Or. cs

Amendement 105
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven 
in die mate te verminderen dat de 
additieven niet langer een kenmerkend 
aroma produceren. Het gebruik van voor 
de vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in een

(16) Het gebruik van voor de vervaardiging 
van tabaksproducten noodzakelijke 
additieven, zoals suiker, moet worden 
toegestaan, zolang dat niet resulteert in een
verhoogd gezondheidsrisico voor
consumenten. Bij die besluitvorming 
moeten de lidstaten en de Commissie een 
beroep doen op onafhankelijke panels. De 
toepassing van deze richtlijn mag niet 
leiden tot discriminatie tussen 
verschillende tabakssoorten.
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kenmerkend aroma. De Commissie moet 
zorgen voor uniforme voorwaarden voor 
de toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. pl

Motivering

Door "suiker" expliciet in de tekst te vermelden als voorbeeld van een voor de vervaardiging 
van tabaksproducten noodzakelijk additief ontstaat er een duidelijker situatie en wordt 
tabaksproducenten een waterdichte garantie gegeven. Met het voorgestelde amendement 
wordt duidelijk gemaakt dat toevoeging van suiker tijdens het productieproces toegestaan 
blijft, hetgeen voor bepaalde tabakssoorten (zoals Burley) absoluut noodzakelijk is. Dit heeft 
te maken met het feit dat deze soorten hun suikergehalte tijdens het droogproces kwijtraken, 
terwijl dat bij andere soorten zoals Virginia niet het geval is.

Amendement 106
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in een 
kenmerkend aroma. De Commissie moet 

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een aroma betekent niet dat afzonderlijke 
additieven volledig verboden zijn, maar 
verplicht de producenten het additief of de 
combinatie van additieven in die mate te 
verminderen dat de additieven niet langer 
een aroma produceren. Het gebruik van 
voor de vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in een
aroma en geen verband houdt met de 
aantrekkelijkheid. De toepassing van deze 
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zorgen voor uniforme voorwaarden voor 
de toepassing van de bepaling inzake
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

richtlijn mag niet leiden tot discriminatie 
tussen verschillende tabakssoorten.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen moeten van toepassing zijn op alle aroma's. Dit zou ook de verwijzing naar 
testpanels overbodig maken. De bepalingen inzake voor de vervaardiging noodzakelijke 
additieven moeten in overeenstemming worden gebracht met die van de richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor ingrediënten.

Amendement 107
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in een 
kenmerkend aroma. De Commissie moet 
zorgen voor uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke ingrediënten volledig 
verboden zijn, maar verplicht de 
producenten het ingrediënt of de 
combinatie van ingrediënten in die mate te 
verminderen dat de ingrediënten niet 
langer een kenmerkend aroma produceren. 
Het gebruik van voor de vervaardiging van 
tabaksproducten noodzakelijke 
ingrediënten moet worden toegestaan 
zolang dat niet resulteert in een 
kenmerkend aroma. De Commissie moet 
zorgen voor uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
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discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. de

Motivering

Aangezien de definitie van "additief" (artikel 2, punt 2) wordt geschrapt, moet hier de 
definitie van "ingrediënt" (artikel 2, punt 18) worden gebruikt.

Amendement 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in 
een kenmerkend aroma. De Commissie 
moet zorgen voor uniforme voorwaarden 
voor de toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven is toegestaan. De 
Commissie moet zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van de 
bepaling inzake kenmerkende aroma's. Bij 
die besluitvorming moeten de lidstaten en 
de Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. pl
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Amendement 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
noodzakelijke additieven moet worden 
toegestaan zolang dat niet resulteert in een 
kenmerkend aroma. De Commissie moet 
zorgen voor uniforme voorwaarden voor de 
toepassing van de bepaling inzake 
kenmerkende aroma's. Bij die 
besluitvorming moeten de lidstaten en de 
Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
bewerking van tabaksproducten essentiële
additieven moet worden toegestaan zolang 
dat niet resulteert in een kenmerkend 
aroma. De Commissie moet zorgen voor 
uniforme voorwaarden voor de toepassing 
van de bepaling inzake kenmerkende 
aroma's. Bij die besluitvorming moeten de 
lidstaten en de Commissie een beroep doen 
op onafhankelijke panels. De toepassing 
van deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. it

Motivering

Afstemming van de tekst op artikel 6, lid 1, alinea 2.

Amendement 110
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Teneinde duidelijk te maken waar 
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de grens wordt getrokken zou de 
Commissie een lijst moeten opstellen 
waarop precies staat aangegeven welke 
ingrediënten zijn verboden en welke zijn 
toegestaan, in het bijzonder additieven en 
- separaat daarvan - aroma's en 
smaakstoffen. De lijst zou tevens duidelijk 
moeten maken welke totaalhoeveelheid 
aan additieven, aroma's en smaakstoffen 
is toegestaan.

Or. fi

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Een van de doelen van deze 
richtlijn is de consumptie van 
tabaksproducten te verminderen, met 
name onder jonge en kwetsbare 
consumenten. Dit zal een afnemende 
productie van tabak in de Unie tot gevolg 
hebben en kan leiden tot verlies van 
werkgelegenheid, waarbij de industrie 
activiteiten overbrengt naar locaties 
buiten de Unie en de landbouwbedrijven 
die zich van oudsher richten op de 
productie van tabak geherstructureerd 
moeten worden. Daarom moeten er 
binnen het kader van begroting van de 
Unie passende maatregelen en financiële 
steun worden voorzien om de 
economische en maatschappelijke 
gevolgen van deze richtlijn te 
ondervangen. 

Or. en
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Amendement 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Door de uitvoering van de 
bepalingen van de richtlijn kan de vraag 
naar tabaksgrondstoffen uit de lidstaten 
van de Europese Unie afnemen. In de 
regio's waar tabak wordt geproduceerd, 
moet daarom een Steunfonds voor 
Tabakstelers worden opgericht, waaruit 
deze telers worden gecompenseerd voor 
het verlies dat zij hebben geleden door de 
uitvoering van de richtlijn.

Or. pl

Motivering

Door de uitvoering van de bepalingen van de richtlijn zal de vraag naar tabaksgrondstoffen 
uit de EU afnemen en zullen deze mogelijk worden vervangen door grondstoffen uit derde 
landen, hetgeen tot lagere inkomsten voor de telers en tot een stijging van de werkloosheid 
leidt. Gezien het bovenstaande dient een Steunfonds voor Tabakstelers te worden opgericht
voor de telers die gevolgen ondervinden van de verminderde vraag naar tabaksgrondstoffen, 
en voor telers die met de tabaksteelt willen stoppen en hun productieprofiel willen wijzigen.

Amendement 113
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige additieven worden gebruikt 
om de indruk te wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren. Die 
additieven moeten worden verboden om te 
zorgen voor uniforme regels en een hoog 

Schrappen
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niveau van bescherming van de 
volksgezondheid.

Or. de

Motivering

Er is geen solide wetenschappelijk antwoord op de vraag of bepaalde/individuele additieven 
de indruk wekken dat het desbetreffende tabaksproduct minder schadelijk is, waardoor het 
voor bepaalde groepen consumenten aantrekkelijker wordt. Elke beslissing over het verbod 
op of een reglementering van een ingrediënt moet op onomstreden wetenschappelijk 
onderzoek berusten dat voldoet aan in de Gemeenschap overeengekomen criteria voor 
tabaksproducten.

Amendement 114
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige additieven worden gebruikt 
om de indruk te wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren. Die 
additieven moeten worden verboden om te 
zorgen voor uniforme regels en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid.

(17) Sommige additieven worden gebruikt 
om de indruk te wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren. De 
werking van bijvoorbeeld menthol is 
echter bedenkelijk. Omdat menthol de 
eigenschap heeft plaatselijk te verdoven, 
maakt dit dieper inhaleren van de 
prikkelende tabaksrook mogelijk. Als 
zodanig kan er meer rook worden 
geïnhaleerd en kunnen er diepere trekken 
worden genomen, met als gevolg een 
hogere dosis nicotine.
Die additieven die de aantrekkelijkheid 
van tabaksproducten vergroten, moeten 
worden verboden om te zorgen voor 
uniforme regels en een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid.

Or. en
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Motivering

In haar op 12 november 2012 uitgebrachte advies inzake "Addictiveness and Attractiveness of 
Tobacco Additives" komt het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(WCNG) tot de conclusie dat menthol een zeer bedenkelijk additief is omdat het de 
aantrekkelijkheid van tabaksproducten vergroot door het beginnen met roken van 
tabaksproducten te vergemakkelijken.

Amendement 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Sommige additieven worden gebruikt 
om de indruk te wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren. Die 
additieven moeten worden verboden om te 
zorgen voor uniforme regels en een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid.

(17) Sommige additieven worden gebruikt 
om de indruk te wekken dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren. Andere 
additieven, zoals suiker, worden gebruikt 
om het aroma en de smaak van 
tabaksproducten te verzachten of te 
verbeteren teneinde de consumptie te 
vergemakkelijken. Die additieven moeten 
worden verboden om te zorgen voor 
uniforme regels en een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Suiker is een additief dat de smaak van het tabaksproduct versterkt, mede door de scherpe 
smaak van zuivere tabak te maskeren, om het product aantrekkelijker te maken, vooral voor 
degenen die beginnen met roken.

Amendement 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Een toenemend aantal mensen, 
voor het merendeel kinderen, leidt aan 
astma en verschillende allergieën. Zoals 
aangegeven door de 
Wereldgezondheidsorganisatie zijn niet 
alle oorzaken van astma zijn bekend, 
maar risicofactoren, met inbegrip van 
allergenen, tabak en chemische irritantia, 
moeten worden vermeden zodat mensen 
een goede levenskwaliteit kunnen 
genieten.

Or. en

Amendement 117
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De Commissie dient het toevoegen 
van suikerstoffen, die meer dan 10% van 
het totale gehalte aan additieven in 
sigaretten vormen, zorgvuldig te 
controleren. De Commissie moet met 
name de industrie vragen 
tabaksproducten anders samen te stellen 
teneinde nieuwe producten te 
vervaardigen die geen invertsuiker 
(fructose en glucose) bevatten, welke 
gevaarlijke effecten op de 
volksgezondheid hebben. 

Or. en

Motivering

De suikerstoffen zijn bij oraal gebruik niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar worden 
bij ontleden door verhitting omgezet in een aantal toxische verbindingen, waarvan 
invertsuikers de gevaarlijkste zijn omdat ze verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het 
formaldehyde in rook, dat is aangemerkt als kankerverwekkend voor de mens (Internationaal 
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Instituut voor Kankeronderzoek, 2009).

Amendement 118
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft.

Schrappen

Or. fi

Amendement 119
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk door oudere 
consumenten worden gebruikt, van 
bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld zolang er 
zich geen aanzienlijke verandering in de 
ontwikkeling van de omzet of het 
consumptiepatroon bij jongeren voordoet.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om het hoge niveau van bescherming van de volksgezondheid en gelijke bescherming van alle 
consumenten in de gehele Europese Unie te waarborgen, moeten andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en shagtabak aan dezelfde etiketteringvoorschriften worden 
onderworpen.

Amendement 121
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 

Schrappen
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worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft.

Or. en

Motivering

We moeten alle tabaksproducten die op de op de markt van de Unie gebracht mogen worden 
op dezelfde wijze behandelen en geen mazen creëren.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft.

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze tabak
voor oraal gebruik, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
van bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld.

Or. de

Motivering

Traditionele snuiftabak en pruimtabak worden slechts in een klein aantal regio's in Europa 
geconsumeerd en maken deel uit van oude gebruiken. Bovendien worden snuif- en pruimtabak
voornamelijk door ouderen geconsumeerd. Daarom moet voor snuif- en pruimtabak dezelfde 
vrijstelling gelden als voor sigaretten, cigarillo's en pijptabak.
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Amendement 123
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld, zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft.

(18) Overwegende dat de richtlijn is 
toegespitst op jongeren, maar ook de 
gezondheid van alle consumenten 
beschermt, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, niet van 
bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld.

Or. el

Motivering

Deze richtlijn verschaft gelijke bescherming aan alle consumenten van tabaksproducten.

Amendement 124
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft.

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft. 
De Commissie dient het gebruik van 
waterpijptabak onder jongeren zorgvuldig 
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te controleren, omdat er steeds meer 
aanwijzingen zijn dat het gebruik ervan 
buiten de traditionele, oudere markt 
toeneemt. In deze context moeten de 
artikelen 6 en 10 op deze producten van 
toepassing zijn en moeten er 
gezondheidswaarschuwingen worden 
geplaatst op de verpakkingen van 
shishatabak, die vaak niet voldoen aan de 
Europese wetgeving. 

Or. en

Motivering

Dit ter aanvulling op het door de rapporteur opgestelde amendement 3 inzake het gebruik van 
waterpijptabak onder jongeren om het feit te benadrukken dat producten als shishatabak 
vanwege hun toxiciteit vallen onder de algemene bepalingen van de richtlijn.

Amendement 125
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk door oudere 
consumenten worden gebruikt, van 
bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld zolang er 
zich geen aanzienlijke verandering in de 
ontwikkeling van de omzet of het 
consumptiepatroon bij jongeren voordoet.

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak, waterpijptabak
en rookloze tabak, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
van bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld zolang er 
zich geen aanzienlijke verandering in de 
ontwikkeling van de omzet of het 
consumptiepatroon bij jongeren voordoet.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18



AM\937809NL.doc 51/74 PE510.711v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft.

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak, waterpijptabak 
en rookloze tabak, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
van bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld zolang er 
zich geen aanzienlijke verandering 
voordoet in de omstandigheden wat het 
verkoopvolume of het consumptiepatroon 
bij jongeren betreft.

Or. it

(Zie het amendement op artikel 6, lid 10.)

Amendement 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft.

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak, waterpijptabak
en rookloze tabak, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
van bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld zolang er 
zich geen aanzienlijke verandering 
voordoet in de omstandigheden wat het 
verkoopvolume of het consumptiepatroon 
bij jongeren betreft.

Or. ro

Amendement 128
Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd hun nationale wetgeving 
ter bescherming van de jeugd zodanig 
vorm te geven dat de verkoop van 
rooktabaksproducten aan jongeren onder 
de 18 jaar en het gebruik van dergelijke 
producten door personen jonger dan 18 
jaar verboden zijn; tegelijkertijd moeten 
de lidstaten ervoor zorgen dat dit verbod 
ook nageleefd wordt.

Or. de

Amendement 129
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) De FCTC wijst in artikel 16 op de 
verantwoordelijkheid van de Partijen bij 
de Overeenkomst om werk te maken van 
producten die gericht zijn op 
consumenten onder de minimumleeftijd, 
zoals levensmiddelen en speelgoed in de 
vorm van tabaksproducten die 
aantrekkelijk kunnen zijn voor 
minderjarigen. De afgelopen jaren zijn er 
verschillende producten, zoals shisha-
pennen, in de handel gebracht die geen 
nicotine bevatten, maar wel de vorm van 
sigaretten hebben en die het rookproces 
proberen na te bootsen door middel van 
verdampende stoffen, waarvan het 
schadelijke karakter nog niet 
wetenschappelijk is bewezen, en door 
middel van elektrische verlichting die het 
verbrandingsproces van een sigaret 
nabootst. Deze producten worden 
duidelijk vervaardigd om aantrekkelijk te 
zijn voor jonge consumenten onder de 
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minimumleeftijd en worden in 
verschillende lidstaten steeds populairder 
onder minderjarigen. Dat jonge 
consumenten en minderjarigen door het 
gebruik van deze imitatiesigaretten 
beginnen met roken is een toenemende 
bron van zorg. Daarom moeten deze 
producten door deze richtlijn worden 
verboden.

Or. en

Amendement 130
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er bestaan grote verschillen tussen de 
nationale bepalingen betreffende de 
etikettering van tabaksproducten, vooral 
met betrekking tot het gebruik van 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen, bestaande uit 
een beeld en een boodschap, informatie 
over hulpdiensten om te stoppen met roken 
en reclame-elementen in en op de 
verpakking.

(19) Er bestaan grote verschillen tussen de 
nationale bepalingen betreffende de 
etikettering van tabaksproducten, vooral 
met betrekking tot het gebruik van 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bestaande uit 
een beeld en een boodschap, die in 2013 in 
slechts 10 lidstaten zijn ingevoerd,
informatie over hulpdiensten om te stoppen 
met roken en reclame-elementen in en op 
de verpakking.

Or. fr

Amendement 131
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Men dient zich in te spannen om 
obstakels doeltreffend en met alle 
beschikbare middelen uit de weg te 
ruimen zodat het gebruik van blanco 



PE510.711v02-00 54/74 AM\937809NL.doc

NL

verpakkingen zo snel mogelijk kan 
worden ingevoerd op het gehele 
grondgebied van de EU.

Or. fi

Amendement 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aanpassing van de etiketteringsregels 
is ook nodig om de voorschriften op het 
niveau van de Unie af te stemmen op de 
internationale ontwikkelingen. Zo voorzien 
de richtsnoeren inzake artikel 11 van de 
FCTC bijvoorbeeld in grote 
waarschuwende afbeeldingen aan de twee 
belangrijkste zijden, in verplichte 
informatie over stoppen met roken en in 
strenge voorschriften inzake misleidende 
informatie. De bepalingen inzake 
misleidende informatie zullen een 
aanvulling vormen op het algemene 
verbod van misleidende handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten 
dat is neergelegd in Richtlijn 2005/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt.

(21) Aanpassing van de etiketteringsregels 
is ook nodig om de voorschriften op het 
niveau van de Unie af te stemmen op de 
internationale ontwikkelingen. De 
bepalingen inzake misleidende informatie 
zullen een aanvulling vormen op de 
doelmatige en uitvoerige bestaande 
bepalingen ter voorkoming van 
misleidende handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten dat is
neergelegd in Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt.

Or. de

Amendement 133
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aanpassing van de etiketteringsregels (21) Aanpassing van de etiketteringsregels 
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is ook nodig om de voorschriften op het 
niveau van de Unie af te stemmen op de 
internationale ontwikkelingen. Zo voorzien 
de richtsnoeren inzake artikel 11 van de 
FCTC bijvoorbeeld in grote
waarschuwende afbeeldingen aan de twee 
belangrijkste zijden, in verplichte 
informatie over stoppen met roken en in 
strenge voorschriften inzake misleidende 
informatie. De bepalingen inzake 
misleidende informatie zullen een 
aanvulling vormen op het algemene verbod 
van misleidende handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten dat is 
neergelegd in Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt.

is ook nodig om de voorschriften op het 
niveau van de Unie af te stemmen op de 
internationale ontwikkelingen. Zo voorzien 
de richtsnoeren inzake artikel 11 van de 
FCTC bijvoorbeeld in waarschuwende 
afbeeldingen aan de twee belangrijkste 
zijden die meer dan 50% van het 
oppervlak van het pakje dienen te beslaan 
(of anders niet minder dan 30%), in 
verplichte informatie over stoppen met 
roken en in strenge voorschriften inzake 
misleidende informatie. De bepalingen 
inzake misleidende informatie zullen een 
aanvulling vormen op het algemene verbod 
van misleidende handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten dat is 
neergelegd in Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt. 

Or. cs

Amendement 134
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere.
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gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en 
doeltreffendheid ervan gewaarborgd is.

Or. de

Motivering

Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat zeer grote waarschuwingen in de vorm van 
afbeeldingen ertoe leidt dat minder mensen roken. Wel bestaan er aanwijzingen voor dat 
verpakkingsvoorschriften, zoals grotere waarschuwingen in de vorm van afbeeldingen, geen 
effect hebben op de keuze van mensen om al dan niet te roken.

Amendement 135
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er dient een
percentage buitenoppervlak te worden 
vastgesteld voor alle 
gezondheidswaarschuwingen, zodat de 
zichtbaarheid en doeltreffendheid ervan 
gewaarborgd is.
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zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

Or. el

Motivering

De keuze voor het al dan niet toevoegen van kleurenfoto's moet aan de lidstaten worden 
overgelaten. Bovendien dient de bepaling voor minimumafmetingen van 
gezondheidswaarschuwingen te worden vervangen door een dekkingspercentage van het 
buitenoppervlak. Als deze maatregel zou worden ingevoerd, zou het leiden tot uniformiteit in 
de grootte, vorm en presentatie van verpakkingen, omdat de voorgestelde afmetingen niet van 
toepassing zijn op alle soorten verpakkingen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en 
doeltreffendheid ervan gewaarborgd is.

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten, om 
doeltreffend te zijn, een groot en zichtbaar 
deel van de verpakking beslaan.
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Or. it

Amendement 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen met zowel 
tekst als duidelijke afbeeldingen
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

Or. en

Motivering

Een duidelijke afbeelding en een waarschuwing met een korte tekst op een 
gestandaardiseerde eenvoudige verpakking kan voor alle consumenten doeltreffender en beter 
zichtbaar zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Uit diverse wetenschappelijke 
studies blijkt bovendien de 
doeltreffendheid van motiverende frasen 
tegen het roken die gericht zijn op de 
psyche van de roker en die indirect 
betrekking hebben op zijn trots en het 
emotionele aspect. Waarschuwende 
teksten van het type: "Roken veroudert de 
huid en versnelt de vorming van rimpels", 
"Roken maakt minder aantrekkelijk", 
"Een zoen die smaakt naar sigaretten 
vindt niemand lekker", "Stoppen met 
roken maakt niet dik, maar maakt het 
leven mooier", "Let op: een rookpauze 
brengt meer schade toe dan de stress die 
je hiermee wilt wegnemen", kunnen dus 
worden gebruikt in combinatie met de 
waarschuwende teksten die momenteel 
gebruikt worden. 

Or. it

Amendement 139
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan 
te maximaliseren, moeten bepalingen 
worden vastgesteld inzake de afmetingen 
van de waarschuwingen en inzake 
bepaalde aspecten van de 
verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 

Schrappen
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openingsmechanisme. De verpakking en 
de producten kunnen de consumenten, 
met name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-
light", "mild", "natuurlijk", 
"biologisch", "zonder additieven", 
"zonder smaakstoffen", "slim", namen, 
afbeeldingen en figuratieve of andere 
tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

Or. de

Motivering

Het voorstel draagt noch tot een betere werking van de interne markt, noch tot de 
bescherming van de volksgezondheid bij. Bovendien is niet aangetoond dat de verpakking of 
de verschijningsvorm van een product causale factoren zijn die van invloed zijn op de keuze 
om al dan niet te roken. Het verbod op dunne sigaretten draagt niet tot de vermindering van 
het tabaksgebruik bij, maar zal tot meer sigarettensmokkel en aanzienlijk economische schade 
zorgen.

Amendement 140
Erminia Mazzoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
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aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en 
de producten kunnen de consumenten, 
met name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "ultra-light", "light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
"slim" en de plaatsing van namen, 
afbeeldingen en figuratieve of andere 
tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk te zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. 

Het gebruik van bepaalde teksten op de 
verpakkingen van tabaksproducten zoals 
"laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens kan de 
consument misleiden, door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn en 
het rookgedrag kunnen veranderen. 
Rookgedrag en verslaving, en niet alleen 
het gehalte aan bepaalde stoffen in het 
product vóór gebruik, bepalen mede de 
gehaltes aan ingeademde stoffen. Dit 
aspect is niet terug te voeren tot het 
gebruik van deze teksten en kan juist de 
etiketteringsvereisten die zijn bepaald in 
de Richtlijn ondermijnen.

Or. it

Amendement 141
Ewald Stadler
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen bij consumenten, met 
name jongeren, in sommige gevallen de 
indruk wekken dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens.

Or. de

Motivering

Het in deze overweging geschetste beeld van de consument is eenzijdig. Ontbrekende 
voorlichting kan niet als rechtvaardiging dien om de vrijheid van de ondernemers ten aanzien 
van de vormgeving van hun producten dusdanig te beperken.

Amendement 142
Jarosław Kalinowski

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen",
"slim", namen, afbeeldingen en figuratieve 
of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen",
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Dat moet worden aangepakt.

Or. pl

Motivering

Sigaretten met een kenmerkende geur en smaak zijn populair geworden (vormen een 
aanzienlijk segment van de markt voor tabaksproducten) in slechts enkele lidstaten van de 
EU. In andere staten zijn gearomatiseerde sigaretten nauwelijks populair en in sommige 
staten helemaal niet. De oplossingen die de Europese Commissie aandraagt, zullen dus het 
hardst de markten treffen van de staten waar gearomatiseerde sigaretten populair zijn, terwijl 
het effect op de markten van de overige lidstaten nagenoeg nihil zal zijn. Een dergelijke 
oplossing is niet-proportioneel en dient als zodanig te worden geschrapt.

Amendement 143
Kristian Vigenin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-
light", "mild", "natuurlijk", "biologisch", 
"zonder additieven", "zonder 
smaakstoffen", "slim", namen, 
afbeeldingen en figuratieve of andere 
tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden verholpen.

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-
light", "mild", "natuurlijk", "biologisch", 
"zonder additieven", "zonder 
smaakstoffen", namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens.

 Ook de verschijningsvorm van de 
individuele sigaretten kan de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn.

Or. en

Amendement 144
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de integriteit en de zichtbaarheid van 
de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en 
de producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
"slim", namen, afbeeldingen en figuratieve 
of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

Om de integriteit en de zichtbaarheid van 
de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen",
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de verschijningsvorm 
van de individuele sigaretten kunnen de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn.

Or. cs

Amendement 145
Eleni Theocharous

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
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tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-
light", "mild", "natuurlijk", "biologisch", 
"zonder additieven", "zonder 
smaakstoffen", "slim", namen, 
afbeeldingen en figuratieve of andere 
tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden verholpen.

tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-
light", "mild", "natuurlijk", "biologisch", 
"zonder additieven", "zonder 
smaakstoffen", namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens.

Ook de verschijningsvorm van de 
individuele sigaretten zou de consumenten 
kunnen misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
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openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "ultra-light", "light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim"
en de plaatsing van namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens. Ook de 
grootte en de verschijningsvorm van de 
individuele sigaretten kunnen de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn. Uit 
een recent onderzoek is ook gebleken dat 
rokers van dunne sigaretten vaker geloven 
dat hun eigen merk minder schadelijk is. 
Dat moet worden aangepakt.

openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "ultra-light", "light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", en de 
plaatsing van namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens. Ook de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kan de consumenten misleiden 
door de indruk te wekken dat zij minder 
schadelijk zijn.

Or. it

Motivering

Het is wetenschappelijk geenszins aangetoond dat dunne sigaretten een misleidend effect 
hebben op de consument. De verbanning van deze producten zou voornamelijk negatieve 
gevolgen hebben, aangezien de consumenten hun toevlucht zouden nemen tot de illegale 
markt en dus tot het kopen van nagemaakte sigaretten die niet worden onderworpen aan 
gezondheidscontroles - met alle negatieve gevolgen voor de volksgezondheid van dien – wat 
leidt tot een terugval op het gebied van de werkgelegenheid. 

Amendement 147
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de
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tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen",
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. De Commissie 
wordt aangespoord om een 
wetenschappelijk onderzoek uit te voeren 
van de werkelijke invloed van deze 
producten op het beginnen met de 
consumptie van tabak.

Or. pt

Amendement 148
Sergej Kozlík

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
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additieven", "zonder smaakstoffen", 
"slim", namen, afbeeldingen en figuratieve 
of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden verholpen.

additieven", "zonder smaakstoffen",
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de verschijningsvorm 
van de individuele sigaretten kan de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn.

Or. en

Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
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dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt door dit soort producten 
te voorzien van een passende verpakking 
en markering en door consumenten te 
informeren over de schadelijke effecten 
ervan, zodat de consument zich volledig 
bewust is van de gevolgen die de 
consumptie van het desbetreffende 
product heeft.

Or. pl

Motivering

Dunne sigaretten zijn niet schadelijker, alleen de verpakking ervan zou de consument kunnen 
misleiden. Als dit soort producten echter overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn 
worden verpakt, dan kunnen zij de consument niet meer misleiden.

Amendement 150
Georgios Koumoutsakos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
die op de verpakkingen voorkomen, zoals 
"laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens.
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misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

Or. el

Motivering

De huidige wetenschappelijke informatie toont niet aan dat er een direct verband is tussen de 
diameter van een sigaret en de leeftijd waarop een persoon begint met roken of dat "dunne"
sigaretten aantrekkelijker zijn dan andere. Dit verbod zou er niet toe leiden dat mensen 
stoppen met roken; het zou alleen betekenen dat ze niet langer een bepaalde categorie 
tabaksproducten zouden consumeren.

Amendement 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en 
de producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
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onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

Or. de

Motivering

Dit amendement hangt samen met het amendement op artikel 13, lid 2.

Amendement 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "ultra-light", "light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim"
en de plaatsing van namen, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens. Ook de 
grootte en de verschijningsvorm van de 
individuele sigaretten kunnen de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn. Uit 
een recent onderzoek is ook gebleken dat 
rokers van dunne sigaretten vaker geloven 
dat hun eigen merk minder schadelijk is. 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de grafische kenmerken
van de waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "ultra-light", "light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", "slim"
en de plaatsing van namen, afbeeldingen en
figuratieve of andere tekens. Ook de 
grootte en de verschijningsvorm van de 
individuele sigaretten kunnen de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn. Uit 
een recent onderzoek is ook gebleken dat 
rokers van dunne sigaretten vaker geloven 
dat hun eigen merk minder schadelijk is. 
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Dat moet worden aangepakt. Dat moet worden aangepakt.

Or. it

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Aangetoond is dat 
tabaksproducten vele schadelijke stoffen 
en bekende carcinogene agentia bevatten 
en uitstoten die na verbranding gevaarlijk 
zijn voor de menselijke gezondheid. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft 
onomstotelijk uitgewezen dat passief 
roken sterfte, ziekte en invaliditeit 
veroorzaakt en met name voor ongeboren 
kinderen en zuigelingen gevaarlijk is. Het 
kan ademhalingsmoeilijkheden 
veroorzaken of verergeren bij mensen die 
rook inademen. De 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
derhalve ook op het gevaar van passief 
roken voor de gezondheid wijzen.

Or. de

Motivering

Deze overweging is opgenomen in de bestaande Richtlijn 2001/37/EG. Er moeten speciale 
waarschuwingen in tekst en beeld komen om op het gevaar van passief roken te wijzen

Amendement 154
Martina Anderson
namens de GUE/NGL-Fractie
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Uit studies blijkt dat het 
standaardiseren van de presentatie van 
het handelsmerk en van de kleur van het 
pakje (gestandaardiseerde verpakking) de 
verpakking minder aantrekkelijk maakt 
en de doeltreffendheid van 
gezondheidswaarschuwingen vergroot, 
waardoor het beginnen met roken en de 
tabaksconsumptie afnemen. De 
richtsnoeren inzake de artikelen 11 en 13 
van de FCTC roepen Partijen op het 
vaststellen van voorschriften inzake 
gestandaardiseerde verpakkingen te 
overwegen.

Or. en

Motivering

Tabaksverpakkingen mogen niet aantrekkelijk of aanlokkelijk zijn. Ze bevatten immers een 
product dat dodelijk is. Tabaksreclame is vrijwel overal verboden en de tabaksverpakking zelf 
moet ook onder dit verbod vallen. Dit komt overeen met de aanbevelingen in de richtsnoeren 
van de FCTC en wordt door andere staten in de wereld uitgevoerd of overwogen. 


