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Ändringsförslag 57
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. nl

Motivering

Kommissionens förslag bör förkastas i enlighet med den subsidiaritetsprincip som fastställs i 
artikel 5 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt], särskilt artikel 
114, och artikel 168 jämförd med 
artikel 16 i detta direktiv,

Or. fr

Motivering

För att nå målen i direktivet fullt ut är det viktigt att införliva artikel 168 om folkhälsa. 
Artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är den tillämpliga rättsliga 
grunden för artikel 16 i direktivet.

Ändringsförslag 59
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt
artikel 114,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 114 och 168,

Or. en

Ändringsförslag 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror 
innehåller bestämmelser på unionsnivå när 
det gäller tobaksvaror. På grund av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå 
måste betydande ändringar göras av det 
direktivet. För tydlighetens skull är det 
lämpligt att upphäva direktiv 2001/37/EG 
och ersätta det med ett nytt direktiv.

(1) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror 
innehåller bestämmelser på unionsnivå när 
det gäller tobaksvaror. På grund av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå,
inbegripet det förbättrade utbudet på 
marknaden av elektroniska cigaretter,
måste betydande ändringar göras av det 
direktivet. För tydlighetens skull är det 
lämpligt att upphäva direktiv 2001/37/EG 
och ersätta det med ett nytt direktiv.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till ökat utbud av elektroniska cigaretter på marknaden och skillnaderna mellan 
medlemsstaternas regleringsmetoder föreslås ett införande i denna bestämmelse.
Ingredienserna i dessa produkter kan vara potentiellt skadliga för människors hälsa.

Ändringsförslag 61
Holger Krahmer
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Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I de rapporter om tillämpningen av 
direktiv 2001/37/EG som kommissionen 
lade fram 2005 och 2007 i enlighet med 
artikel 11 i det direktivet, pekade 
kommissionen ut områden inom vilka 
ytterligare åtgärder ansågs vara till nytta.
Vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker 
tillhandahöll 2008 och 2010 vetenskapliga 
råd till kommissionen om rökfria 
tobaksvaror och tillsatser i tobak. Under 
2010 genomfördes ett omfattande samråd 
med berörda parter, som följdes av riktade 
samråd och studier som genomfördes av 
externa konsulter. Medlemsstaterna 
rådfrågades under hela processen.
Europaparlamentet och rådet har vid 
upprepade tillfällen uppmanat 
kommissionen att se över och uppdatera 
direktiv 2001/37/EG.

(2) I de rapporter om tillämpningen av 
direktiv 2001/37/EG som kommissionen 
lade fram 2005 och 2007 i enlighet med 
artikel 11 i det direktivet, pekade 
kommissionen ut områden inom vilka 
ytterligare åtgärder ansågs vara till nytta.
Vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker 
tillhandahöll 2008 och 2010 vetenskapliga 
råd till kommissionen om rökfria 
tobaksvaror och ingredienser i
tobaksvaror. Under 2010 genomfördes ett 
omfattande samråd med berörda parter, 
som följdes av riktade samråd och studier 
som genomfördes av externa konsulter.
Medlemsstaterna rådfrågades under hela 
processen. Europaparlamentet och rådet 
har vid upprepade tillfällen uppmanat 
kommissionen att se över och uppdatera 
direktiv 2001/37/EG.

Or. de

Motivering

Eftersom definition 2, ”tillsats”, stryks måste definition 18, ”ingrediens”, användas här i 
stället.

Ändringsförslag 62
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En hälsovarning fungerar som en del 
av en organiserad, effektiv och långsiktig 
strategi mot rökning, med väldefinierat 
tillämpningsområde och mål.
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Or. en

Motivering

Effektiviteten av en hälsovarning är kopplad till att den utgör en del av en organiserad 
strategi mot rökning med tydligt tillämpningsområde och mål.

Ändringsförslag 63
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På andra områden finns det fortfarande 
stora skillnader mellan de olika 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion. Med anledning av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå 
förväntas dessa skillnader öka. Detta gäller 
särskilt nikotinprodukter, örtprodukter för 
rökning, ingredienser och utsläpp, vissa 
aspekter rörande märkning och 
förpackning samt den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror.

(4) På andra områden finns det fortfarande 
stora skillnader mellan de olika 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion. Med anledning av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå 
förväntas dessa skillnader öka. Detta gäller 
särskilt nikotinprodukter, örtprodukter för 
rökning, ingredienser och utsläpp, vissa 
aspekter rörande märkning och 
förpackning samt den gränsöverskridande 
försäljningen och internetförsäljningen
av tobaksvaror och skyltningen för 
tobaksvaror på försäljningsstället.

Or. en

Motivering

I riktlinjerna för genomförandet av artikel 13 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
uppmanas parterna att förbjuda skyltning för och synlighet av tobaksvaror på 
försäljningsställen eftersom de utgör en reklam- och marknadsföringsmetod. I samma 
riktlinjer rekommenderas ett förbud mot internetförsäljning av tobak.



AM\937809SV.doc 7/70 PE510.711v02-00

SV

Ändringsförslag 64
Martina Anderson

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 
alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder bör genomföras på 
unionsnivå snarare än på nationell nivå för 
att den inre marknaden ska kunna fungera 
som avsett.

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 
alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel, 
inbegripet internetförsäljning, med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder bör genomföras på 
unionsnivå snarare än på nationell nivå för 
att den inre marknaden ska kunna fungera 
som avsett och för att gemensamma 
skyddsåtgärder avseende människors 
hälsa i unionen ska harmoniseras.

Or. en

Motivering

Internetförsäljning och gränsöverskridande distansförsäljning av tobak och liknande 
produkter ökar, och det finns inga lämpliga EU-bestämmelser för att reglera en sådan 
handel. För att den inre marknaden ska kunna genomföras och fungera som avsett måste även 
en gemensam strategi ingå för att prioritera och skydda de europeiska medborgarnas hälsa.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tobaksproduktionen i mindre 
gynnade områden bör särskilt 
uppmärksammas av EU. Det gäller främst 
de yttersta randområdena som ofta 
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präglas av särskilda fysiska, geografiska 
och socioekonomiska förhållanden, men 
där hantverksmässiga och miljövänliga 
metoder används. Unionen bör erkänna 
medlemsstaternas rätt att vidta särskilda 
åtgärder för att bevara produktionen i 
dessa områden.

Or. pt

Ändringsförslag 66
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Principerna och riktlinjerna i 
småföretagsakten måste samtidigt beaktas 
även i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) När lagstiftningen införs är det 
emellertid nödvändigt att beakta 
resultaten av de nyaste 
undersökningarna, som visar att 
skatteintäkter på ungefär 
12 miljarder euro uteblir i unionen på 
grund av handel med olagliga 
tobaksvaror, att handeln med lagliga 
cigaretter minskar och att den olagliga 
handeln i unionen för närvarande utgör 
ungefär 10 procent av tobaksmarknaden, 
i vissa medlemsstater upp till 30 procent, 
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och hela tiden ökar. Det kan antas att 
införande av nya begränsningar 
ytterligare bidrar till denna ökning.

Or. lt

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Enligt 
principen om producentansvar bör 
tobaksvarutillverkarna därför stå för 
samtliga hälso- och sjukvårdskostnader 
som orsakas av tobakskonsumtion.

Or. de

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om grönboken ”Mot ett rökfritt 
Europa: policyalternativ på EU-nivå” (2007/2105(INI)) ställs redan krav på att man ska 
lägga produktansvaret på tillverkaren och införa producentansvar för att finansiera samtliga 
hälso- och sjukvårdskostnader som uppstår till följd av tobakskonsumtion.

Ändringsförslag 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar och för att 
undvika alla skadliga verkningar såväl för 
utsatta grupper som för alla medborgare 
genom att eliminera passiv rökning där så 
är möjligt.

Or. en

Motivering

Direktivet är främst inriktat på att minska antalet ungdomar som börjar röka men man bör 
även överväga hur man kan förstärka aktuella förbud mot passiv rökning.

Ändringsförslag 70
Mario Pirillo

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Därför bör 
medlemsstaterna anordna kampanjer för 
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att förebygga tobakskonsumtion och 
informationsprogram om rökens skadliga 
effekter för hälsan, särskilt i 
lågstadieskolorna.

Or. it

Ändringsförslag 71
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar, genom att
särskilt uppmärksamma de 80 miljoner 
europeiska ungdomar som aldrig har 
rökt.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att precisera att direktivet främst syftar till ett bättre förebyggande arbete och 
skydd mot tobaksrök (aktiv och passiv) till förmån för de 80 miljoner europeiska ungdomar 
som aldrig har rört en cigarett.

Ändringsförslag 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Man bör 
införa kampanjer för att utbilda och 
medvetandegöra allmänheten genom 
regelbunden rådgivning i grund- och 
gymnasieskolan.

Or. es

Motivering

Kampanjer för att utbilda och medvetandegöra allmänheten bör vara mer effektivt för 
folkhälsan jämfört med enbart förbudsåtgärder som saknar vetenskaplig grund.

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. I detta 
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avseende är det därför viktigt med 
utbildning, information, förebyggande 
arbete och stödprogram för de 
medborgare som vill sluta röka.

Or. it

Motivering

Målen när det gäller att förebygga och minska tobakskonsumtionen kan inte nås utan 
utbildning, information och stöd till medborgarna. Bestämmelserna i detta direktiv utgör ett 
kompletterande instrument.

Ändringsförslag 74
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Det yttersta 
målet med översynen av direktivet och 
övervakningen bör, för att värna 
konsumenterna och främja folkhälsan, 
vara att bruket av tobaksprodukter 
upphör, och för att förverkliga detta 
fortsätter arbetet med åtstramningar av 
lagstiftning.

Or. fi

Ändringsförslag 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen
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Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Tobaksprodukter innehåller 
cancerframkallande ämnen. Det är av 
avgörande betydelse att tobaksindustrin 
åtar sig att målinriktat arbeta med att 
minska innehållet av cancerframkallande 
ämnen i all slags tobak.

Or. da

Ändringsförslag 76
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom man bör garantera en hög 
folkhälsonivå för de arbetstagare som 
utsätts för passiv rökning, bör man 
förbjuda tobakskonsumtion på alla 
försäljningsställen.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Eftersom man bör förebygga 
tobakskonsumtion bland de yngre bör 
man införa ett förbud mot minderåriga på 
försäljningsställena.
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Or. fr

Ändringsförslag 78
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med tanke på att det i många 
medlemsstater finns en stor andel rökare 
som sannolikt inte alla kommer att sluta 
röka bör lagstiftningen ta hänsyn till 
deras rätt att få objektiv information om 
deras tobaksbruks följder för deras hälsa, 
en information som de även får genom 
förpackningarna av den produkt de 
använder.

Or. el

Motivering

Eftersom det ännu finns en stor andel rökare i EU, måste direktivet eftersträva att förbättra 
hälsan hos dem som redan är rökare och som av olika skäl vill fortsätta att använda 
produkter med tobak eller nikotin.

Ändringsförslag 79
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Vid mätningen av utsläppen av tjära, 
nikotin och kolmonoxid från cigaretter bör 
ISO-standarderna 4387, 10315 och 8454, 
som är internationellt erkända standarder, 
användas som referens. För andra utsläpp 
finns det inga internationellt överenskomna 
standarder eller provningar för att 
kvantifiera halterna i utsläppen, men det 

(10) Vid mätningen av utsläppen av tjära, 
nikotin och kolmonoxid från cigaretter bör 
ISO-standarderna 4387, 10315 och 8454, 
som är internationellt erkända standarder, 
användas som referens. För andra utsläpp 
finns det inga internationellt överenskomna 
standarder eller provningar för att 
kvantifiera halterna i utsläppen. I nuläget 
går det därför inte att utfärda föreskrifter 
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pågår arbete med att utveckla sådana. för mätning av andra utsläpp vare sig 
från cigaretter eller från andra 
tobaksvaror.

Or. de

Ändringsförslag 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Polonium 210 har visat sig vara 
särskilt cancerframkallande i tobak. Dess 
närvaro i cigaretter skulle kunna 
elimineras nästan helt genom att enkla 
åtgärder kombineras. Det är därför 
lämpligt att fastställa ett högsta utsläpp 
för polonium 210 som skulle minska 
aktuell genomsnittlig halt av 
polonium 210 i cigaretter med 95 procent.
En ISO-standard för att mäta 
polonium 210 i tobak bör utarbetas.

Or. en

Motivering

Polonium 210 är en sönderfallsprodukt av uran som finns i gödselmedel som framställs från 
uranrik råfosfat. Det förorenar tobaksblad genom luften via radon 222 och genom rötterna 
via bly 210. Vid förbränning avdunstar polonium 210 och rökare inandas det således. Det är 
en alfastrålare. Alfastrålning är ofarlig utanför kroppen, men väl inne i människans kropp är 
den ”den farligaste formen av strålning” (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Ändringsförslag 81
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena 
eller att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet 
och beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att på grundval av 
vetenskapliga rön och internationellt 
överenskomna standarder för bedömning 
av toxicitet och beroendeframkallande 
effekt fastställa metoder för mätning av 
utsläpp.

Or. cs

Ändringsförslag 82
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till vetenskaplig 
utveckling och internationellt 
överenskomna standarder för att bedöma 
deras toxicitet och beroendeframkallande 
effekt.

Or. en

Ändringsförslag 83
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av (11) Med avseende på fastställandet av 
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högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till vetenskaplig 
utveckling och internationellt 
överenskomna standarder för att bedöma 
deras toxicitet och beroendeframkallande 
effekt.

Or. en

Ändringsförslag 84
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till vetenskaplig 
utveckling och internationellt 
överenskomna standarder för att bedöma 
deras toxicitet och beroendeframkallande 
effekt.

Or. en

Motivering

Fastställda utsläpp och högsta gränsvärden för utsläpp utgör väsentliga delar av rättsakten 
och bör inte som princip bli föremål för delegerade akter. Men om delegerade akter bibehålls 
bör vetenskaplig utveckling och internationellt överenskomna standarder för att mäta toxicitet 
och beroendeframkallande effekt beaktas.

Ändringsförslag 85
Milan Cabrnoch
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Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att bedöma 
tobaksvarornas attraktionskraft,
beroendeframkallande effekt och toxicitet, 
samt hälsoriskerna i samband med 
konsumtion av dessa varor. Därför bör den 
gällande skyldigheten att rapportera 
ingredienser och utsläpp skärpas. Detta är 
förenligt med unionens skyldighet att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att bedöma 
tobaksvarornas beroendeframkallande 
effekt och toxicitet, samt hälsoriskerna i 
samband med konsumtion av dessa varor.
Därför bör den gällande skyldigheten att 
rapportera ingredienser och utsläpp 
skärpas. Detta är förenligt med unionens 
skyldighet att säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå för människor.

Or. cs

Ändringsförslag 86
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att 
bedöma tobaksvarornas attraktionskraft, 
beroendeframkallande effekt och toxicitet, 
samt hälsoriskerna i samband med 
konsumtion av dessa varor. Därför bör den 
gällande skyldigheten att rapportera 
ingredienser och utsläpp skärpas. Detta är 
förenligt med unionens skyldighet att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att 
bedöma tobaksvarornas attraktionskraft, 
beroendeframkallande effekt och toxicitet, 
samt hälsoriskerna i samband med 
konsumtion av dessa varor. Därför bör den 
gällande skyldigheten att rapportera 
ingredienser och utsläpp skärpas, men 
utan att små och medelstora företag 
belastas med onödiga bördor, som är 
överdrivna och oproportionerliga. Detta 
är förenligt med unionens skyldighet att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.
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Or. el

Motivering

Det är viktigt att skärpa den gällande skyldigheten att rapportera ingredienser och utsläpp, 
men vi måste se till att företagen, särskilt de små och medelstora, inte drabbas av en 
oproportionerligt stor börda.

Ändringsförslag 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten 
bör garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats.
Tack vare kravet på upprättandet av en 
innehållsförteckning kommer 
allmänheten att garanteras en större
öppenhet angående tobaksprodukternas 
sammansättning och samtidigt kommer 
man att kunna se till att
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

Innehållsförteckningen måste innehålla 
en sammanställning av de farligaste 
ingredienserna utifrån den modell som 
tillämpas i Förenta staterna sedan 2009, 
nämligen enligt lagen om förebyggande 
av rökning i familjer och tobakskontroll 
(Family smoking prevention and Tobacco 
Control Act). Denna lag förpliktar 
tillverkaren att rapportera om de 
komponenter i cigarettröken som av den 
amerikanska tillsynsmyndigheten på 
hälsoområdet har fastställts som farliga 
eller potentiellt farliga för folkhälsan.
Bilaga Ia och bilaga Ib har upprättats i 
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detta syfte.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera detta för att tillkännage att två nya bilagor har införts, varav 
en är mer begränsad och den andra är mer uttömmande. Bilagorna innehåller en förteckning 
över de farligaste ämnena som ofta är cancerframkallande och ingår i tobaksprodukternas 
sammansättning.

Ändringsförslag 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt och avtalen med 
Världshandelsorganisationen efterlevs.

Or. es

Motivering

Europeiska kommissionen har på internationell nivå behövt officiellt anmäla förslaget till 
direktiv till kommittén för tekniska handelshinder, eftersom vissa av de föreslagna åtgärderna 
kan strida mot reglerna för internationell handel.
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Ändringsförslag 89
Theodoros Skylakakis

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

(13) Den nuvarande användningen av 
olika rapportformat gör det svårt för 
tillverkare och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande 
för medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp, med tillräcklig 
plats för dessa på styckförpackningarna.
Allmänheten bör garanteras största 
möjliga öppenhet angående informationen 
om dessa produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på 
lämpligt sätt.

Or. el

Motivering

För att konsumenterna av tobaksprodukter ska få objektiv information måste det finnas 
tillräckligt med utrymme för information om varje produkts egenskaper.

Ändringsförslag 90
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Upprättandet av en obligatorisk 
innehållsförteckning och lista över 
utsläpp blir desto viktigare eftersom man, 
enligt 2010 års rapport från 
Europeiska kommissionens vetenskapliga 
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kommitté för nya och nyligen 
identifierade hälsorisker (SCENIHR) 1,
använder tillsatser i allt större 
utsträckning de senaste åren, 
motsvarande i genomsnitt 10 procent av 
cigarettens vikt, endast för att ändra 
rökens egenskaper, till exempel dess färg, 
beskhet, doft och arom.
__________________
1 Nästan 600 olika tillsatser har upptäckts.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU.
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser.
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU 
samt hindrar en effektiv samordnad 
utredning på EU-nivå om tobaksvarors 
hälsoeffekter och attraktionskraft. En del 
medlemsstater har antagit lagar eller ingått 
bindande avtal med branschen för att tillåta 
eller förbjuda vissa ingredienser eller en 
kombination av dem. Som ett resultat av 
detta regleras vissa ingredienser i vissa 
medlemsstater, men inte i andra.
Medlemsstaterna har också olika syn på 
tillsatser som integreras i filtret på 
cigaretter samt tillsatser som färgar 
tobaksröken. Utan en harmonisering kan 
det förväntas att hindren såväl för skyddet 
av medborgarnas hälsa som för den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
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och vitalitet eller har färgande egenskaper. för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.

Or. en

Motivering

Med ett samordnat tillvägagångssätt på EU-nivå avseende ingredienser och kombinationer av 
ingredienser kommer inte bara en fungerande inre marknad att säkerställas utan också en 
effektiv tillförlitlig bedömning av konsekvenserna av deras effekter, inklusive 
attraktionskraften till ökad rökning.

Ändringsförslag 92
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU.
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser.
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU.
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser.
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på de ingredienser som 
integreras i filtret på cigaretter samt 
tillsatser som färgar tobaksröken. Utan en 
harmonisering kan det förväntas att hindren 
på den inre marknaden ökar under de 
kommande åren med tanke på dels 
genomförandet av ramkonventionen och 
dess riktlinjer, dels de erfarenheter som 
gjorts i andra jurisdiktioner utanför 
unionen. Riktlinjerna för artiklarna 9 och 
10 i ramkonventionen syftar särskilt till att 
avlägsna ingredienser som gör produkterna 
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intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.

mer välsmakande, ger intryck av att 
tobaksvaror har hälsofördelar, är 
förknippade med energi och vitalitet eller 
har färgande egenskaper.

Or. de

Motivering

Eftersom term 2, ”tillsats”, stryks måste term 18, ”ingrediens”, användas här i stället.

Ändringsförslag 93
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU.
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser.
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU.
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser.
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Det är 
därför lämpligt att införa en positiv 
förteckning över tillsatser som får 
användas i tobaksvaror. Riktlinjerna för 
artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
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och vitalitet eller har färgande egenskaper. som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag samordnas inte ingredienserna riktigt. Det bygger mycket på ett 
nationellt genomförande av allmänna bestämmelser, som mycket väl kan tolkas på olika sätt i 
olika medlemsstater. Det är lämpligare att upprätta en positiv förteckning över tillåtna 
ingredienser på EU-nivå för att uppnå en tillfredsställande samordning.

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

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att skydda människors hälsa 
bör de tillsatser som används i 
tobaksvaror genomgå en 
säkerhetsbedömning (riskanalys) och 
godkännas av kommissionen, innan de 
släpps ut på marknaden i EU. Endast de 
tillsatser som står med i en 
unionsförteckning över godkända 
tillsatser bör få användas i tobaksvaror.

Or. de

Motivering

Parlamentet efterlyste ett tillståndsförfarande för tillsatser redan i sin 
resolution (2007/2105(INI)). En gemensam förteckning över godkända tillsatser ger rättslig 
klarhet om vilka ämnen som får användas i tobaksvaror. Uppdateringen av 
unionsförteckningen kan ske på initiativ av kommissionen eller på begäran av en 
medlemsstat.
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Ändringsförslag 95
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Det är viktigt att inte bara ta hänsyn 
till egenskaperna hos tillsatserna som 
sådana, utan också till deras 
förbränningsprodukter. Såväl tillsatser 
som deras förbränningsprodukter bör inte 
uppfylla kriterierna för att klassificeras 
som farliga enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar1.
_____________
1 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

Or. en

Motivering

Endast tillsatser som inte är farliga – som sådana eller vid förbränning – bör tillåtas.

Ändringsförslag 96
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 

utgår
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påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera 
tobak. I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

Or. pl

Motivering

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

Ändringsförslag 97
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, som gör att människor 
lättare börjar konsumera tobak.
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undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

Or. cs

Ändringsförslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
genomföra en vetenskaplig undersökning 
om vilken betydelse dessa produkter 
faktiskt har för människors benägenhet 
att börja konsumera tobak.

Or. pt

Ändringsförslag 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak och mentol, 
som kan påverka konsumtionsmönster eller 
gör att människor lättare börjar konsumera 
tobak.

Or. en

Motivering

Direktivet bör baseras på bevis och inte enbart på rädslan för rättsosäkerhet. Om mentol 
införs i direktivet skulle den omfattas på samma sätt som traditionella cigaretter.
Lagstiftningen i medlemsstaterna är olika när det gäller cigaretter med karakteristisk smak 
men inte när det gäller mentol som är tillåtet i hela EU. Ett förbud bör baseras på 
vetenskapliga rön som visar ett förändrat beteende gentemot mentol bland ungdomar.

Ändringsförslag 100
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan (15) Sannolikheten för skillnader mellan 
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medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.

Or. de

Motivering

De angivna undersökningarna räcker inte till för att motivera en rättslig misskreditering av 
mentolcigaretter.

Ändringsförslag 101
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror med en 
annan smak än tobak, som kan påverka 
konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 
minskat. Ett antal undersökningar pekar på 
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minskat. Ett antal undersökningar pekar på 
att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering och göra det lättare 
för ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter (t.ex. 
mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering och göra det lättare 
för ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter (t.ex. 
mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.
Sverige bör tillåtas att reglera smaksatt 
snus på nationell nivå. Om Sverige inte 
gör detta inom en viss tid bör 
bestämmelserna i detta direktiv tillämpas.

Or. en

Motivering

Det är alltför smalt att endast ta upp ”karakteristisk smak”. Alla smaker bör tas upp. Sverige 
bör få fyra år från ikraftträdandet av detta direktiv för att reglera smaksatt snus nationellt – i 
annat fall bör bestämmelserna i detta direktiv tillämpas.

Ändringsförslag 102
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 
minskat. Ett antal undersökningar pekar 
på att tobaksvaror med tillsats av mentol 
kan underlätta inhalering och göra det 
lättare för ungdomar att börja röka.
Åtgärder som leder till omotiverade 
skillnader i behandlingen av smaksatta 
cigaretter (t.ex. mentolcigaretter eller 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 
minskat. Åtgärder som leder till 
omotiverade skillnader i behandlingen av 
smaksatta cigaretter (t.ex. mentolcigaretter 
eller kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.
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kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

Or. de

Motivering

Det saknas vetenskapliga belägg för antagandet att mentol bidrar till en intensivare 
inandning av tobaksröken. Det finns heller inga fakta som stöder antagandet att det finns ett 
samband mellan mentolcigaretter och att börja röka tidigare i livet.

Ändringsförslag 103
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 15 – fotnot 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. WTO:s överprövningsorgan, 
AB-2012-1, Förenta staterna – Åtgärder 
som påverkar produktion och försäljning 
av cigaretter med kryddnejlika (DS406).

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 104
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar 
tillverkarna att minska mängden av 
tillsatsen eller kombinationen av tillsatser 
i sådan utsträckning att tillsatserna inte 
längre leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs 
för tillverkning av tobaksvaror bör 
tillåtas, under förutsättning att de inte 

utgår
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leder till en karakteristisk smak.
Kommissionen bör se till att 
tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen 
för att bistå vid sådana beslut.
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

Or. cs

Ändringsförslag 105
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar 
tillverkarna att minska mängden av 
tillsatsen eller kombinationen av tillsatser 
i sådan utsträckning att tillsatserna inte 
längre leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

(16) Användningen av tillsatser som 
behövs för tillverkning av tobaksvaror, 
t.ex. socker, bör tillåtas, under 
förutsättning att de inte ökar hälsofaran 
för konsumenterna. Oberoende paneler 
bör användas av medlemsstaterna och 
kommissionen för att bistå vid sådana 
beslut. Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte göra åtskillnad mellan olika 
tobakssorter.

Or. pl

Motivering

Genom att uttryckligen ange ”socker” som exempel på tillsatser som är avgörande för 
produktionen av tobaksvaror klargör man situationen och ger en viss garanti åt 
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tobaksproducenterna. Ändringen tydliggör att man fortsatt får tillsätta socker i 
produktionsprocessen, vilket är nödvändigt för vissa tobakssorter (t.ex. Burley). Orsaken är 
att sockerhalten i dessa sorter minskar under torkningsprocessen, medan den i andra sorter, 
som t.ex. Virginia, inte förändras.

Ändringsförslag 106
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen 
för att bistå vid sådana beslut.
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

(16) Förbudet mot tobaksvaror med smak 
innebär inte ett generellt förbud mot 
användning av enskilda tillsatser, men 
tvingar tillverkarna att minska mängden av 
tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i 
sådan utsträckning att tillsatserna inte 
längre leder till en smak. Användningen av 
tillsatser som behövs för tillverkning av 
tobaksvaror bör tillåtas, under förutsättning 
att de inte leder till en smak och inte är 
kopplade till attraktionskraft.
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser bör gälla för alla smaker. Det skulle även medföra att hänvisningen till 
testpaneler blir överflödig. Bestämmelserna om de tillsatser som behövs för framställningen 
bör anpassas till WHO:s riktlinjer för ingredienser.
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Ändringsförslag 107
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda ingredienser, men tvingar 
tillverkarna att minska mängden av 
ingredienser eller kombinationen av 
ingredienser i sådan utsträckning att 
ingredienserna inte längre leder till en 
karakteristisk smak. Användningen av 
ingredienser som behövs för tillverkning 
av tobaksvaror bör tillåtas, under 
förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

Or. de

Motivering

Eftersom term 2, ”tillsats”, stryks måste term 18, ”ingrediens”, användas här i stället.

Ändringsförslag 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
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enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror är tillåten.
Kommissionen bör se till att tillämpningen 
av bestämmelsen om karakteristisk smak 
sker på enhetliga villkor. Oberoende 
paneler bör användas av medlemsstaterna 
och kommissionen för att bistå vid sådana 
beslut. Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte göra åtskillnad mellan olika 
tobakssorter.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som behövs för
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak.
Användningen av tillsatser som är
nödvändiga vid tillverkning av tobaksvaror 
bör tillåtas, under förutsättning att de inte 
leder till en karakteristisk smak.
Kommissionen bör se till att tillämpningen 
av bestämmelsen om karakteristisk smak 
sker på enhetliga villkor. Oberoende 
paneler bör användas av medlemsstaterna 
och kommissionen för att bistå vid sådana 
beslut. Tillämpningen av detta direktiv bör 
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mellan olika tobakssorter. inte göra åtskillnad mellan olika 
tobakssorter.

Or. it

Motivering

Anpassning av texten till artikel 6.1 andra stycket.

Ändringsförslag 110
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För en tydligare gränsdragning bör 
kommissionen utarbeta en förteckning 
där det detaljerat anges vilka ingredienser 
som är förbjudna respektive tillåtna, i 
synnerhet tillsatsämnen samt separat från 
dessa arom- och smakämnen. Ur 
förteckningen bör tydligt framgå även den 
totala mängden tillåtna tillsatsämnen 
samt arom- och smakämnen.

Or. fi

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

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Ett av direktivets syften är att 
minska konsumtionen av tobaksvaror, 
särskilt bland ungdomar och utsatta 
konsumenter, vilket kommer att leda till 
en minskning av tobaksproduktionen i EU 
och kan leda till en förlust av 
arbetstillfällen, då industrin flyttar 
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utanför EU, och till ett behov av att 
omstrukturera de gårdar som traditionellt 
baserar sin produktion på tobak.
Lämpliga åtgärder och ekonomiskt stöd 
måste därför planeras inom ramen för 
unionens budget för att motverka de 
ekonomiska och sociala konsekvenserna 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16c) Genomförandet av direktivets 
bestämmelser kan leda till att efterfrågan 
på tobaksråvara odlad i EU:s 
medlemsstater minskar. Därför bör det 
inrättas en stödfond för tobaksodlare i de 
regioner där tobak produceras, för att 
kompensera dessa odlares förluster till 
följd av direktivets införande.

Or. pl

Motivering

Genomförandet av direktivets bestämmelser kommer att leda till att efterfrågan på 
tobaksråvara odlad i EU minskar och att denna eventuellt ersätts med råvara från 
tredjeländer, vilket innebär minskade inkomster för odlarna och ökad arbetslöshet. Därför 
bör det inrättas en stödfond för tobaksodlare avsedd för odlare som drabbas av minskningen i 
efterfrågan på tobaksråvara samt för odlare som vill sluta med tobaksodling och ställa om till 
annan produktion.

Ändringsförslag 113
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa tillsatser används för att ge 
intrycket att tobaksvaror har 
hälsofördelar, utgör en mindre hälsorisk 
eller ökar mental uppmärksamhet och 
fysisk prestation. Dessa tillsatser bör 
förbjudas i syfte att garantera enhetliga 
regler och en hög hälsoskyddsnivå.

utgår

Or. de

Motivering

Det saknas vetenskapliga belägg för att vissa tillsatser skulle ge intrycket av att tobaksvaran 
är mindre skadlig och att den därmed skulle bli mer lockande för vissa konsumentgrupper.
Varje beslut om att förbjuda eller reglera en ingrediens bör grunda sig på entydiga 
vetenskapliga undersökningar som uppfyller tydliga kriterier som överenskommits på EU-
nivå och som är tillämpliga för tobaksvaror.

Ändringsförslag 114
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa tillsatser används för att ge 
intrycket att tobaksvaror har hälsofördelar, 
utgör en mindre hälsorisk eller ökar mental 
uppmärksamhet och fysisk prestation.
Dessa tillsatser bör förbjudas i syfte att 
garantera enhetliga regler och en hög 
hälsoskyddsnivå.

(17) Vissa tillsatser används för att ge 
intrycket att tobaksvaror har hälsofördelar, 
utgör en mindre hälsorisk eller ökar mental 
uppmärksamhet och fysisk prestation.
Verkan av mentol till exempel är 
problematisk. På grund av mentolens 
lokalbedövande egenskap möjliggörs en 
djupare inandning av irriterande 
tobaksrök. Därmed kan mer rök inandas 
och djupare bloss tas, vilket medför en 
högre dos nikotin.
Dessa tillsatser som ökar tobaksvarornas 
attraktionskraft bör förbjudas i syfte att 
garantera enhetliga regler och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Or. en
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Motivering

I sitt yttrande av den 12 november 2010 om ”Addictiveness and Attractiveness of Tobacco 
Additives” (Beroendeframkallande effekter av och attraktionskraft hos tillsatser i tobak) drar 
den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker slutsatsen att 
mentol är en mycket problematisk tillsats eftersom den ökar attraktionskraften hos 
tobaksvaror genom att det blir lättare att börja röka tobaksvaror.

Ändringsförslag 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Vissa tillsatser används för att ge 
intrycket att tobaksvaror har hälsofördelar, 
utgör en mindre hälsorisk eller ökar mental 
uppmärksamhet och fysisk prestation.
Dessa tillsatser bör förbjudas i syfte att 
garantera enhetliga regler och en hög 
hälsoskyddsnivå.

(17) Vissa tillsatser används för att ge 
intrycket att tobaksvaror har hälsofördelar, 
utgör en mindre hälsorisk eller ökar mental 
uppmärksamhet och fysisk prestation.
Andra tillsatser såsom socker används för 
att mildra eller förbättra tobaksvarornas 
arom och smak för att underlätta 
konsumtionen. Dessa tillsatser bör 
förbjudas i syfte att garantera enhetliga 
regler och en hög hälsoskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Socker är en tillsats som gör tobaksvaran mer välsmakande vilket bidrar till att dölja den 
skarpa smaken av ren tobak i syfte att göra den mer attraktiv särskilt för dem som börjar 
röka.

Ändringsförslag 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Alltfler människor varav flertalet är 
barn lider av astma och olika allergier.
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Man förstår inte alla orsaker till astma, 
vilket framgår av WHO, men riskfaktorer 
inklusive allergener, tobak och kemiska 
irriterande ämnen måste förhindras för 
att människor ska kunna njuta av en god 
livskvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 117
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Kommissionen bör noga övervaka 
tillsättandet av sockerämnen som utgör 
över 10 procent av den totala mängden 
tillsatser i cigaretter. Kommissionen bör i 
synnerhet uppmana industrin att 
omforma tobaksvaror för att framställa 
nya produkter som är fria från 
invertsocker (fruktos och glukos) som är 
farligt för hälsan.

Or. en

Motivering

Sockerämnen är inte farliga för hälsan i samband med oral konsumtion, men förvandlas till 
ett antal giftiga föreningar under pyrolys. Det farligaste är invertsocker som svarar för en 
stor del av formaldehyd i rök, som klassificeras som cancerframkallande hos människor 
(International Agency for Research on Cancer, 2009).

Ändringsförslag 118
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak 
och rökfria tobaksvaror, beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 119
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak 
och rökfria tobaksvaror, beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak 
och rökfria tobaksvaror, beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och lika skydd för alla konsumenter i hela EU bör 
andra tobaksvaror för rökning än cigaretter och rulltobak omfattas av samma krav på 
märkning.

Ändringsförslag 121
Martina Anderson
för GUE/NGL-gruppen
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak 
och rökfria tobaksvaror, beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

utgår
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Or. en

Motivering

Vi bör behandla alla tobaksvaror som får släppas ut på EU:s marknad på samma sätt och se 
till att vi inte skapar kryphål.

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
tobak för användning i munnen, beviljas 
ett undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser.

Or. de

Motivering

Sedvänjan att använda traditionellt snus och tuggtobak är begränsad till några få regioner i 
Europa. Snus och tuggtobak används dessutom främst av äldre personer. Man bör därför 
tillämpa samma undantag som för cigarrer, cigariller och piptobak.

Ändringsförslag 123
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar, men ger skydd åt alla 
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används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

konsumenters hälsa, bör tobaksvaror som 
framför allt används av äldre konsumenter, 
dvs. andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, beviljas 
ett undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av omständigheterna 
när det gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster.

Or. el

Motivering

Detta direktiv ger samma skydd åt alla konsumenter av tobaksprodukter.

Ändringsförslag 124
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Kommissionen bör 
noggrant övervaka användningen av 
tobak för vattenpipa bland ungdomar, 
eftersom det finns allt mer som tyder på 
att den används utanför den traditionella, 
äldre marknaden. I detta avseende bör
artiklarna 6 och 10 gälla dessa produkter 
och hälsovarningar bör placeras på paket 
med chichatobak som ofta inte 
överensstämmer med europeisk 
lagstiftning.

Or. en
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Motivering

Tillägg till ändringsförslag 3 som föredraganden utarbetat om användningen av tobak för 
vattenpipa bland ungdomar, i syfte att insistera på att produkter som exempelvis chichatobak 
på grund av sin toxicitet ska omfattas av de viktigaste bestämmelserna i direktivet.

Ändringsförslag 125
Frédérique Ries

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak, 
vattenpipstobak och rökfria tobaksvaror, 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om ingredienser så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak, 
vattenpipstobak och rökfria tobaksvaror, 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om ingredienser så länge det 
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förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

Or. it

(Se ändringsförslaget för artikel 6.10.)

Ändringsförslag 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak, 
vattenpipstobak och rökfria tobaksvaror, 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om ingredienser så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

Or. ro

Ändringsförslag 128
Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att utforma den nationella lagstiftningen 
för att skydda unga, om det ännu inte 
skett, och förbjuda försäljning av 
röktobaksvaror till ungdomar under 18 år 
samt förbjuda ungdomar under 18 år att 
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använda dessa produkter.
Medlemsstaterna bör samtidigt se till att 
dessa förbud också respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 129
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) I artikel 16 i ramkonventionen 
betonas parternas ansvar för produkter 
som riktas till minderåriga konsumenter, 
som exempelvis livsmedelsprodukter och 
leksaker i form av tobaksvaror som kan 
tilltala minderåriga. Under senare år har 
flera nikotinfria produkter, e-cigaretter 
som till exempel ”shisha vaping sticks”, 
släppts ut på marknaden; de har formen 
av cigaretter och rökningen efterliknas 
genom ämnen som förångas, men det 
finns ännu inga vetenskapliga rön som 
tyder på att de är ofarliga; genom ett 
elektriskt ljus imiteras förbränningen av 
en cigarett. Sådana produkter är tydligt 
framställda för att tilltala ungdomar och 
minderåriga konsumenter och de blir 
alltmer populära bland minderåriga i 
flera medlemsstater. Oron ökar inför de 
vanor som unga konsumenter och 
minderåriga utvecklar genom att använda 
sådana imitationer av cigaretter. Dessa 
produkter bör därför förbjudas i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 130
Frédérique Ries
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Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende 
användningen av kombinerade 
hälsovarningar bestående av både bild och 
text, information om rökavvänjning och 
marknadsföring i och på paketen.

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende 
användningen av kombinerade 
hälsovarningar bestående av både bild och 
text, vilket infördes 2013 av endast 
tio medlemsstater, information om 
rökavvänjning och marknadsföring i och på 
paketen.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Man bör effektivt och med alla 
medel sträva efter att undanröja hinder 
för att så snart som möjligt övergå till 
användning av neutrala förpackningar 
(plain packages) i hela EU.

Or. fi

Ändringsförslag 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En justering av bestämmelserna om 
märkning är också nödvändig för att 
anpassa reglerna på unionsnivå till den 

(21) En justering av bestämmelserna om 
märkning är också nödvändig för att 
anpassa reglerna på unionsnivå till den 
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internationella utvecklingen. I riktlinjerna 
för artikel 11 i ramkonventionen 
uppmanas exempelvis parterna att införa 
stora varningsbilder på förpackningens 
båda huvudytor, obligatorisk information 
om rökavvänjning och strikta regler för 
vilseledande information. Bestämmelserna 
om vilseledande information kommer att 
komplettera det allmänna förbudet mot
vilseledande affärsmetoder som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 
om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden.

internationella utvecklingen.
Bestämmelserna om vilseledande 
information kommer att komplettera de 
adekvata och omfattande bestämmelser 
som redan finns för att förhindra
vilseledande affärsmetoder som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 
om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 133
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) En justering av bestämmelserna om 
märkning är också nödvändig för att 
anpassa reglerna på unionsnivå till den 
internationella utvecklingen. I riktlinjerna 
för artikel 11 i ramkonventionen uppmanas 
exempelvis parterna att införa stora 
varningsbilder på förpackningens båda 
huvudytor, obligatorisk information om 
rökavvänjning och strikta regler för 
vilseledande information. Bestämmelserna 
om vilseledande information kommer att 
komplettera det allmänna förbudet mot 
vilseledande affärsmetoder som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 
om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden.

(21) En justering av bestämmelserna om 
märkning är också nödvändig för att 
anpassa reglerna på unionsnivå till den 
internationella utvecklingen. I riktlinjerna 
för artikel 11 i ramkonventionen uppmanas 
exempelvis parterna att införa 
varningsbilder på förpackningens båda 
huvudytor, vilka bör uppta mer än 
50 procent, dock minst 30 procent av 
förpackningens yta, obligatorisk 
information om rökavvänjning och strikta 
regler för vilseledande information.
Bestämmelserna om vilseledande 
information kommer att komplettera det 
allmänna förbudet mot vilseledande 
affärsmetoder som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 
om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot 
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konsumenter på den inre marknaden.

Or. cs

Ändringsförslag 134
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar 
bli obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra.

Or. de

Motivering

Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att mycket stora varningsbilder leder till 
minskad rökning. Det finns tvärtom uppgifter som tyder på att regler för förpackningar, t.ex. 
förstorade varningsbilder, inte alls påverkar människors beslut att röka eller inte.

Ändringsförslag 135
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har exempelvis 
visat sig vara missledande, eftersom det får 
konsumenterna att tro att vissa cigaretter är 
mindre skadliga än andra. Det finns också 
belägg för att stora kombinerade 
hälsovarningar är mer effektiva än 
varningar med endast text. Därför bör 
kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Därför bör det fastställas en 
procentuell andel av förpackningens yta 
för alla hälsovarningar för att säkerställa 
deras synlighet och effekt.

Or. el

Motivering

Frågan om man ska använda färgfotografier på förpackningarna bör även i fortsättningen 
avgöras av medlemsstaterna. Vidare bör bestämmelsen om en minimistorlek för 
hälsovarningarna ersättas av en bestämmelse om en viss andel av förpackningens yta. Om 
detta genomförs, leder det till enhetlighet när det gäller paketens storlek och utformning, 
eftersom de föreslagna dimensionerna inte kan tillämpas på alla typer av paket.

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

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
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andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen, för att de ska 
vara effektiva, och täcka betydande och 
synliga delar av förpackningens yta.

Or. it

Ändringsförslag 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar med tydliga 
både bild- och textvarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

Or. en

Motivering

En tydlig bild och en kort varningstext på en standardiserad neutral förpackning kan vara 
mer effektiv och synlig för alla konsumenter.
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Ändringsförslag 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Flera vetenskapliga studier visar 
dessutom effektiviteten av motiverande 
text mot rökning som syftar till att 
psykologiskt påverka tobaksanvändaren 
och indirekt hans/hennes självkänsla och 
känsloaspekten. Varningstexter som 
”Rökning skadar din hy och får den att 
åldras”, ”Rökning gör dig mindre 
attraktiv”, ”Ingen tycker om att kyssa en 
rökare”, ”Du blir inte tjock av att sluta 
röka utan det ger dig ett bättre liv”, ”Tänk 
på att cigarettpausen är mer skadlig än 
den stress som du försöker minska” skulle 
följaktligen kunna användas i 
kombination med de varningstexter som 
för närvarande används.

Or. it

Ändringsförslag 139
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera 
hälsovarningarnas fullständighet och 
synlighet samt maximera deras effekt, bör 
bestämmelser införas om varningarnas 
storlek och om vissa aspekter av 
tobaksförpackningens utformning, 
däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom 
att skapa ett intryck av att produkterna är 

utgår
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mindre skadliga. Detta är till exempel 
fallet med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
“ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

Or. de

Motivering

Förslaget bidrar varken till att förbättra den inre marknadens funktion eller till något konkret 
skydd av allmänhetens hälsa. Dessutom saknas det säkra belägg för att förpackningen eller 
produktens utformning är faktorer som påverkar beslutet att röka. Förbudet mot 
slimcigaretter bidrar inte till att minska tobakskonsumtionen utan leder i stället till ökad 
cigarettsmuggling och gör stor ekonomisk skada.

Ändringsförslag 140
Erminia Mazzoni

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom 
att skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
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fallet med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
“ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

Användningen av vissa texter på 
tobaksförpackningarna, till exempel ord 
som ”låg tjärhalt, ”light”, ”ultralight”, 
”mild”, namn, bilder och figurativa eller 
icke figurativa symboler, kan vilseleda 
konsumenterna genom att få dem att tro att 
dessa produkter är mindre skadliga och få 
dem att ändra vanor. Det är rökvanorna 
och beroendet och inte bara innehållet av 
vissa ämnen i produkten före konsumtion 
som avgör hur höga nivåer av ämnena 
som inhaleras. Denna aspekt kan inte 
härledas till användningen av sådana 
texter och kan däremot motverka de krav 
på märkning som fastställs i direktivet.

Or. it

Ändringsförslag 141
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
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införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter skulle kunna
göra att konsumenter, särskilt ungdomar, i 
vissa fall får intrycket av att produkterna 
är mindre skadliga. Detta är till exempel 
fallet med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.

Or. de

Motivering

Detta skäl bygger på en ensidig bild av konsumenten. Brist på kunskap berättigar inte att 
företagen får begränsad frihet att utforma sina produkter.

Ändringsförslag 142
Jarosław Kalinowski

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
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konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. Dessa 
problem bör motverkas.

Or. pl

Motivering

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

Ändringsförslag 143
Kristian Vigenin

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
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konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler.

På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga.

Or. en

Ändringsförslag 144
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna 
den. Förpackning och produkter kan 
vilseleda konsumenter, särskilt ungdomar, 
genom att skapa ett intryck av att 
produkterna är mindre skadliga. Detta är 
till exempel fallet med vissa texter eller 
annat som förekommer på 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning. Förpackning och produkter 
kan vilseleda konsumenter, särskilt 
ungdomar, genom att skapa ett intryck av 
att produkterna är mindre skadliga. Detta är 
till exempel fallet med vissa texter eller 
annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
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förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
utseende vilseleda konsumenterna genom 
att skapa ett intryck av att vara mindre 
skadliga.

Or. cs

Ändringsförslag 145
Eleni Theocharous

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”,
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler.
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slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga.
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Or. it

Motivering

Det finns inte några vetenskapliga bevis på att slimcigaretter har en vilseledande effekt på 
konsumenterna. Ett förbud mot dessa produkter lär främst ge negativa konsekvenser eftersom 
konsumenterna kommer att vända sig till den illegala marknaden och således köpa 
smuggelcigaretter som det inte har gjorts några hälsokontroller av – med uppenbara negativa 
effekter för folkhälsan. Vidare kommer det att få följdverkningar på sysselsättningsområdet.

Ändringsförslag 147
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas storlek 
och utseende vilseleda konsumenterna 
genom att skapa ett intryck av att vara 
mindre skadliga. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra en 
vetenskaplig undersökning om vilken 
effekt dessa faktorer faktiskt har på 
tobakskonsumtionen.

Or. pt
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Ändringsförslag 148
Sergej Kozlík

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas
genom att denna typ av varor förpackas 
och märks på lämpligt vis, samt genom att 
konsumenterna informeras om deras 
skadlighet, så att de är fullt medvetna om 
följderna av att använda produkten i 
fråga.

Or. pl

Motivering

Slimcigaretter är inte skadligare än andra, men deras förpackningar kan vilseleda 
konsumenten. Om denna typ av produkter förpackas i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv uppstår dock ingen risk för att konsumenten vilseleds.
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Ändringsförslag 150
Georgios Koumoutsakos

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt maximera 
deras effekt, bör bestämmelser införas om 
varningarnas storlek och om vissa aspekter 
av tobaksförpackningens utformning, 
däribland sättet att öppna den. Förpackning 
och produkter kan vilseleda konsumenter, 
särskilt ungdomar, genom att skapa ett 
intryck av att produkterna är mindre 
skadliga. Detta är till exempel fallet med 
vissa texter eller annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom 
att skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel 
fallet med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.

Or. el

Motivering

Det finns inga vetenskapliga belägg för ett direkt samband mellan cigarettens tjocklek och 
rökdebuten och inte heller för att slimcigaretter är mer lockande. Detta förbud kommer 
därför inte att leda till att någon slutar röka utan bara till att han eller hon slutar konsumera 
en viss typ av tobaksprodukter.
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Ändringsförslag 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna 
den. Förpackning och produkter kan 
vilseleda konsumenter, särskilt ungdomar, 
genom att skapa ett intryck av att 
produkterna är mindre skadliga. Detta är 
till exempel fallet med vissa texter eller 
annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning. Förpackning och produkter 
kan vilseleda konsumenter, särskilt 
ungdomar, genom att skapa ett intryck av 
att produkterna är mindre skadliga. Detta är 
till exempel fallet med vissa texter eller 
annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

Or. de

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 13.2.

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

Förslag till direktiv
Skäl 23



PE510.711v02-00 68/70 AM\937809SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas grafiska 
kännetecken och om vissa aspekter av 
tobaksförpackningens utformning, 
däribland sättet att öppna den. Förpackning 
och produkter kan vilseleda konsumenter, 
särskilt ungdomar, genom att skapa ett 
intryck av att produkterna är mindre 
skadliga. Detta är till exempel fallet med 
vissa texter eller annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Det har visat sig att tobaksvaror 
innehåller och avger många skadliga 
ämnen och kända cancerframkallande 
ämnen, som är skadliga för människors 
hälsa när de förbränns. Vetenskapliga 
undersökningar har också entydigt visat 
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att passiv rökning orsakar dödsfall, 
sjukdom och funktionshinder samt är 
farligt särskilt för foster och spädbarn.
Andningssvårigheter kan framkallas eller 
förvärras hos personer som andas in 
tobaksröken. Hälsovarningarna bör 
därför även upplysa om hälsoriskerna i 
samband med passiv rökning.

Or. de

Motivering

Detta skäl grundar sig på det befintliga direktivet 2001/37/EG. Det bör finnas särskilda 
varningstexter och varningsbilder som upplyser om att passiv rökning är farligt.

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

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Undersökningar pekar på att 
förpackningen blir mindre attraktiv och 
hälsovarningarnas effekt ökar när 
namnet på varumärket och 
förpackningens färg (neutrala 
förpackningar) standardiseras, vilket 
leder till att färre börjar röka och 
tobakskonsumtionen minskar. I 
artiklarna 11 och 13 i ramkonventionens 
riktlinjer uppmanas parterna att överväga 
att anta kraven på neutrala 
förpackningar.

Or. en

Motivering

En tobaksförpackning får inte vara attraktiv eller tilltalande eftersom den innehåller en 
dödlig produkt. Tobaksreklam är förbjuden nästan överallt annars och själva 
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tobaksförpackningen bör också lyda under detta förbud. Detta är i linje med 
rekommendationerna i ramkonventionens riktlinjer, och andra stater i världen håller på att 
genomföra eller överväga det.


