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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0788),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0420/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, de Italiaanse Senaat, het Zweedse Parlement, het 
Griekse Parlement, de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, het Portugese Parlement, de 
Roemeense Kamer van Afgevaardigden, het Deense Parlement, en waarin wordt gesteld 
dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, Commissie interne 
markt en consumentenbescherming en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0. / Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0. / Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Wetgevend optreden op het niveau van 
de Unie is ook nodig voor de uitvoering 
van de Kaderovereenkomst van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor de 
bestrijding van tabaksgebruik (hierna 
FCTC genoemd) van mei 2003, waarbij de 
Europese Unie en haar lidstaten partij 
zijn. Van belang zijn met name haar 
artikelen 9 (reglementering van de inhoud 
van tabaksproducten), 10 (reglementering 
van vermeldingen op tabaksproducten), 11 
(verpakking en etikettering van 
tabaksproducten), 13 (reclame) en 15 
(illegale handel in tabaksproducten). 
Tijdens verschillende Conferenties van de 
Partijen bij de FTCT is met steun van de 
Unie en de lidstaten bij consensus een 
aantal richtsnoeren ter uitvoering van de 
bepalingen van de FTCT aanvaard. 

(7) Wetgevend optreden op het niveau van 
de Unie is ook nodig voor de uitvoering 
van de historische Kaderovereenkomst van 
de Wereldgezondheidsorganisatie voor de 
bestrijding van tabaksgebruik (hierna 
FCTC genoemd) van mei 2003. Alle 
lidstaten en de Europese Unie zelf hebben 
de FCTC ondertekend en geratificeerd en 
zijn derhalve krachtens internationaal 
recht verplicht zich aan de bepalingen 
ervan te houden. Van bijzonder belang 
zijn haar artikelen 9 (reglementering van 
de inhoud van tabaksproducten), 10 
(reglementering van vermeldingen op 
tabaksproducten), 11 (verpakking en 
etikettering van tabaksproducten), 13 
(reclame) en 15 (illegale handel in 
tabaksproducten). Tijdens verschillende 
Conferenties van de Partijen bij de FCTC
is met steun van de Unie en de lidstaten bij 
consensus een aantal richtsnoeren ter 
uitvoering van de bepalingen van de FCTC
aanvaard. 

Or. en

Motivering

De FCTC van de Wereldgezondheidsorganisatie is het eerste internationale verdrag over 
gezondheid. Haar bepalingen zijn wettelijk bindend voor de lidstaten op dezelfde manier als 
bijvoorbeeld de regels van de WTO.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten te 
verminderen of maximumemissies vast te 
stellen, gelet op hun toxiciteit of 
verslavende werking. 

Or. en

Motivering

De Commissie dient overeenkomstig de trend van internationale normen in de toekomst alleen 
de TNCO-gehalten en elk ander niveau dat voor toxische of verslavende emissies wordt 
vastgesteld, te verminderen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft. 
De Commissie dient het gebruik van 
waterpijptabak onder jongeren zorgvuldig 
te controleren, omdat er steeds meer 
aanwijzingen zijn dat het gebruik ervan 
buiten de traditionele, oudere markt 
toeneemt;

Or. en

Motivering

Het gebruik van shisha’s in cafés en nachtclubs wordt steeds populairder, en de gebruikers 
ervan zijn zich er niet altijd van bewust dat deze waterpijpen normaal gesproken tabak 
bevatten. Uit de Eurobarometer blijkt dat jongeren en studenten vaker aangeven waterpijpen 
te gebruiken dan andere groepen. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22 bis. Wanneer gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen worden 
gebruikt, dient de rest van de 
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tabaksverpakking te worden 
gestandaardiseerd en geen 
merkaanduiding te bevatten, teneinde het 
effect van de gezondheidswaarschuwing 
te maximaliseren. Er zijn bewijzen voor 
dat een gestandaardiseerde verpakking 
bijzonder effectief is om jongeren te 
weerhouden met roken te beginnen.

Or. en

Motivering

De gestandaardiseerde “eenvoudige” verpakking is alles behalve eenvoudig – het grootste 
deel van de verpakking wordt ingenomen door grote grafische gezondheidswaarschuwingen, 
en in Australië heeft de achtergrond een saaie donkerbruine kleur. Vier lidstaten (VK, BE, FI 
en FR) zijn in verschillende stadia van overleg over standaardverpakkingen. Een volledig 
gestandaardiseerde verpakking is de meest effectieve manier om belemmeringen voor de 
handel op de interne markt weg te werken. Dit is ook de beste oplossing voor wat betreft de 
bescherming van de volksgezondheid: het effect van de gezondheidswaarschuwingen op 
mensen die nog niet met roken zijn begonnen, wordt hierdoor vergroot en het is bewezen dat 
deze methode met name effectief om jongeren ervan te weerhouden ermee te beginnen 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) Er dient een minimumgrootte te 
worden ingesteld voor alle 
gezondheidswaarschuwingen om hun 
zichtbaarheid en effectiviteit te 
waarborgen, en het openingsmechanisme 
mag op geen enkele manier afbreuk doen 
aan de gezondheidswaarschuwingen. De 
verpakking en de producten kunnen de 
consumenten, met name jongeren, 
misleiden door te suggereren dat de 
producten minder schadelijk zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor sommige 
teksten of kenmerken als “laag 
teergehalte”, “light”, “ultra-light”, “mild”, 
“natuurlijk”, “biologisch”, “zonder 
additieven”, “zonder smaakstoffen”, 
“slim”, namen, afbeeldingen en figuratieve 
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additieven”, “zonder smaakstoffen”, 
“slim”, namen, afbeeldingen en figuratieve 
of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt. 

of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen. 
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming. 
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten 
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
de producten zullen vergemakkelijken. 

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen. 
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming. 
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden en elke 
buitenverpakking van tabaksproducten
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten 
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
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de producten zullen vergemakkelijken. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. 
Gemeenschappelijke regels voor een 
kennisgevingssysteem zijn noodzakelijk 
om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij. 
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand dient te worden verboden, 
omdat deze jongeren gemakkelijker
toegang geeft tot tabaksproducten en de 
naleving van de voorschriften van deze 
richtlijn dreigt te ondergraven.
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afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten.

Or. en

Motivering

In de effectbeoordeling van de Commissie wordt geconcludeerd dat de reden voor 
grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het aanbieden van lagere prijzen voor 
illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van de verschillen in nationale 
belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, waarbij traditionele 
tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge belastingtarieven – moeten 
concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale internethandelaren.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30 bis. De vrije distributie van 
tabaksproducten vindt in sommige 
lidstaten nog plaats middels detaillisten 
via internet en op openbare plekken. 
Aangezien deze praktijk vooral op 
jongeren is gericht, en mensen tot roken 
kan aanzetten, dient deze verboden te 
worden. 

Or. en

Motivering

De gratis, verkoopbevorderende verspreiding van sigaretten in nachtclubs en op stranden, 
enz. is gericht op jongeren, en kan niet worden verdedigd.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar 
na de uiterste datum voor de omzetting 
van deze richtlijn een verslag indienen om 
te beoordelen of wijzigingen van de 
richtlijn noodzakelijk zijn. 

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat voor elk nieuwsoortig 
tabaksproduct van tevoren een 
vergunning wordt verleend. De 
producenten en importeurs moeten worden 
verplicht om een vergunning aan te 
vragen voor het in de handel brengen van 
nieuwsoortige tabaksproducten. 

Or. en

Motivering

Tabaksproducten zijn bijzonder schadelijk voor de volksgezondheid en mogen niet op de 
markt worden toegelaten zonder dat een overheidsinstantie hier van tevoren een vergunning 
voor heeft verleend.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma’s of met een 
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verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, en de methode om uit te maken 
of een tabaksproduct een kenmerkend 
aroma heeft, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

Het beantwoorden van de vraag of en hoe onafhankelijke testpanels moeten worden opgezet 
om uit te maken of een tabaksproduct een kenmerkend aroma heeft, kan beter bij 
gedelegeerde handelingen plaatsvinden dan bij uitvoeringshandelingen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, de methode 
om uit te maken of een tabaksproduct een 
kenmerkend aroma heeft, het gebruik van 
gezondheidswaarschuwingen, eenduidige 
identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
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onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

zie AM op overweging 37

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor binnenlandse en ingevoerde
producten te doen op grond van dwingende 
redenen in verband met de bescherming 
van de volksgezondheid. Een lidstaat moet 
ook worden toegestaan om voor 
binnenlandse en ingevoerde producten 
strengere nationale voorschriften in te 
voeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 
en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
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nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt. 

zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Strengere nationale 
voorschriften moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn en mogen geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de lidstaten 
vormen. Strengere nationale voorschriften 
moeten vooraf aan de Commissie ter 
kennis worden gebracht en door haar 
worden goedgekeurd, waarbij zij rekening 
houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt. 

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat het de lidstaten wat betreft de werkingssfeer van onderhavige richtlijn 
vrijstaat strengere nationale regels te behouden of in te voeren, zolang deze op passende 
wijze gerechtvaardigd en goedgekeurd worden. Deze strengere regels dienen ook voor 
ingevoerde producten te gelden.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in te 
voeren die gelijkelijk van toepassing zijn 
op alle producten, mits die verenigbaar zijn 
met het Verdrag en de integrale toepassing 
van deze richtlijn niet in gevaar brengen. 
Zo kunnen de lidstaten bijvoorbeeld 
voorschriften handhaven of invoeren die 
voorzien in de volledige standaardisatie 
van de verpakkingen van tabaksproducten, 
mits die voorschriften verenigbaar zijn met 
het Verdrag en met de WTO-
verplichtingen en niet in de weg staan aan 
de integrale toepassing van deze richtlijn. 
Voor technische voorschriften is een 

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in te 
voeren die gelijkelijk van toepassing zijn 
op binnenlandse en ingevoerde producten, 
mits die verenigbaar zijn met het Verdrag 
en de integrale toepassing van deze 
richtlijn niet in gevaar brengen. Zo kunnen 
de lidstaten bijvoorbeeld voorschriften 
handhaven of invoeren die voorzien in de 
volledige standaardisatie van de 
verpakkingen van tabaksproducten, anders 
dan sigaretten en shag, mits die 
voorschriften verenigbaar zijn met het 
Verdrag en met de WTO-verplichtingen en 
niet in de weg staan aan de integrale 



PR\932973NL.doc 17/48 PE508.085v03-00

NL

voorafgaande kennisgeving vereist op 
grond van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij. 

toepassing van deze richtlijn. Voor 
technische voorschriften is een 
voorafgaande kennisgeving vereist op 
grond van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat het de lidstaten ook wat betreft kwesties die niet onder deze richtlijn 
vallen, vrijstaat strengere nationale regels te behouden of in te voeren, zolang deze op 
passende wijze gerechtvaardigd worden. Deze strengere regels dienen ook voor ingevoerde 
producten te gelden.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand; 

(d) het verbieden van
grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand; 

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 16.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verplichting om van nieuwsoortige 
tabaksproducten kennis te geven;

(e) de verplichting om voor nieuwsoortige 
tabaksproducten van tevoren een 
vergunning aan te vragen;
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Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 17.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ten einde de werking van de interne markt 
voor tabak en aanverwante producten te 
vergemakkelijken, waarbij wordt uitgegaan 
van een hoog niveau van bescherming van 
de volksgezondheid.

teneinde te voldoen aan de toezeggingen 
in het kader van de Kaderovereenkomst 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
voor de bestrijding van tabaksgebruik en 
teneinde de werking van de interne markt 
voor tabak en aanverwante producten te 
vergemakkelijken, waarbij wordt uitgegaan 
van een hoog niveau van bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn heeft betrekking op de harmonisatie van wetgeving teneinde de werking van de 
interne markt te verbeteren. Maar bij het kiezen van de richting van de harmonisatie speelt 
het waarborgen van een hoge mate van bescherming van de volksgezondheid, met name die 
van jongeren, een doorslaggevende rol, net als het implementeren van internationaal 
overeengekomen normen. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten te 
verminderen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
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internationaal overeengekomen normen. internationaal overeengekomen normen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient overeenkomstig de trend van internationale normen in de toekomst alleen 
de TNCO-gehalten te verminderen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
vaststelling en vermindering van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten die 
de toxische of verslavende werking van 
tabaksproducten aanmerkelijk vergroten tot 
boven de drempel van toxiciteit en 
verslavendheid gebaseerd op de in lid 1 
vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Motivering

De Commissie dient overeenkomstig de trend van internationale normen in de toekomst alleen 
elk ander niveau dat voor toxische of verslavende emissies wordt vastgesteld, te verminderen.



PE508.085v03-00 20/48 PR\932973NL.doc

NL

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gehalten aan teer, nicotine en 
koolmonoxide van sigaretten worden 
gemeten volgens de ISO-normen 4387 
(teer), 10315 (nicotine) en 8454 
(koolmonoxide).

1. De gehalten aan teer, nicotine en 
koolmonoxide van sigaretten worden 
gemeten volgens de ISO-normen 4387 
(teer), 10315 (nicotine) en 8454 
(koolmonoxide).

De juistheid van de vermeldingen inzake 
teer en nicotine wordt geverifieerd aan de 
hand van ISO-norm 8243. 

De juistheid van de vermeldingen inzake 
teer, nicotine en koolmonoxide wordt 
geverifieerd aan de hand van ISO-norm 
8243.

Or. en

Motivering

Deze internationale norm wordt al gebruikt om de juistheid van de vermeldingen inzake 
koolmonoxide te meten.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verspreiden de krachtens 
lid 1 verstrekte informatie via een voor het 
publiek toegankelijke website. De lidstaten 
houden daarbij naar behoren rekening met 
de noodzaak om fabrieksgeheimen te 
beschermen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten dienen van de 
producenten en importeurs te verlangen 
dat zij ieder jaar hun uitgaven per lidstaat 
voor reclame-, promotie- en 
sponsoringactiviteiten bekend maken, 
beginnende vanaf het volledige 
kalenderjaar volgend op het jaar waarin 
onderhavige richtlijn in werking is 
getreden.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de bepalingen onder artikel 13 van de FCTC van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Deze cijfers zijn momenteel voor de EU niet beschikbaar.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 lid. De Commissie analyseert alle 
gegevens die in het kader van onderhavig 
artikel beschikbaar worden gesteld (met 
name gegevens met betrekking tot de 
verslavende werking en de toxiciteit van 
de ingrediënten, marktonderzoek en 
verkoopgegevens), en dient bij het 
Europees Parlement en de Raad 
regelmatig een verslag in waarin de 
belangrijkste bevindingen worden 
opgesomd.

Or. en
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Motivering

Het zal voor het eerst zijn dat veel van dergelijke gegevens aan controlerende instanties 
bekend worden gemaakt. Het maken van een analyse kan nuttig zijn, ingeval hieruit lessen 
kunnen worden getrokken voor toekomstige beleidsmaatregelen inzake de bestrijding van 
tabaksgebruik.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De door de lidstaten aangerekende
vergoedingen voor de ontvangst, opslag, 
verwerking, analyse en publicatie van de in 
voorkomend geval krachtens dit artikel bij 
hen ingediende informatie mogen niet 
hoger zijn dan de aan die activiteiten toe 
te schrijven kosten. 

6. Er mogen door de lidstaten evenredige
vergoedingen worden aangerekend voor 
de ontvangst, opslag, verwerking, analyse 
en publicatie van de krachtens dit artikel 
bij hen ingediende informatie. 

Or. en

Motivering

Het voorschrift voor vergoedingen in deze bepaling dient overeen te komen met de 
voorschriften onder artikel 17.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt, en bijgevolg op de interne markt 
dient te worden verboden. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat goedkeuring van een uitvoeringshandeling inhoudt dat de Commissie 
het verbod op een bepaald product uitbreidt naar de rest van de interne markt. 

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt bij
uitvoeringshandelingen uniforme regels
vast met betrekking tot de procedures om 
uit te maken of een tabaksproduct binnen 
de werkingssfeer van lid 1 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie stelt bij gedelegeerde 
handeling gedetailleerde criteria en 
procedures vast om uit te maken of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt. Die gedelegeerde handelingen
worden volgens de in artikel 22 bedoelde 
procedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het beantwoorden van de vraag of en hoe onafhankelijke testpanels moeten worden opgezet 
om uit te maken of een tabaksproduct een kenmerkend aroma heeft, kan beter bij 
gedelegeerde handelingen plaatsvinden dan bij uitvoeringshandelingen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten verbieden op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal het in de 
handel brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroten.

7. De lidstaten verbieden op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal het in de 
handel brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct vergroten.

Or. en
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Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling of een tabaksproduct 
binnen de werkingssfeer van lid 7 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld op basis 
van het recentste wetenschappelijk 
bewijsmateriaal.

8. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling of een tabaksproduct 
binnen de werkingssfeer van lid 7 valt, en 
bijgevolg dient te worden verboden op de 
interne markt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld op basis 
van het recentste wetenschappelijk 
bewijsmateriaal.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat goedkeuring van een uitvoeringshandeling inhoudt dat de Commissie 
het verbod op een bepaald product uitbreidt naar de rest van de interne markt. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing van 
de leden 7 en 8 opgedane ervaring blijkt 
dat een bepaald additief of een bepaalde 
hoeveelheid daarvan bij consumptie de 
toxische of verslavende werking van een 
tabaksproduct aanmerkelijk vergroten, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven 

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing van 
de leden 7 en 8 opgedane ervaring blijkt 
dat een bepaald additief of een bepaalde 
hoeveelheid daarvan bij consumptie de 
toxische of verslavende werking van een 
tabaksproduct vergroten, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om voor die additieven maximumniveaus 
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maximumniveaus te bepalen. te bepalen.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gezondheidswaarschuwingen op de 
belangrijkste oppervlakte van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking volledig zichtbaar zijn. 
Dit houdt in dat zij, wanneer 
tabaksproducten in de handel worden 
gebracht, niet geheel of gedeeltelijk 
worden verborgen of onderbroken door 
omhulsels, zakjes, hulzen, dozen of 
andere instrumenten.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gezondheidswaarschuwingen op de 
belangrijkste oppervlakte van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking volledig zichtbaar zijn, 
en nemen de noodzakelijke regels aan ter 
voorkoming van het in de handel komen 
van enigerlei omhulsel, zakje, huls, doos 
of enig ander instrument dat de 
gezondheidswaarschuwingen geheel of 
gedeeltelijk verbergt of onderbreekt.

Or. en

Motivering

Er dienen maatregelen te worden getroffen om te waarborgen dat de 
gezondheidswaarschuwingen voor het publiek duidelijk zichtbaar zijn.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bestaan uit een van de in bijlage I 
bedoelde waarschuwende teksten en een 
bijbehorende kleurenfoto uit de beeldbank;

(a) bestaan uit een van de in bijlage I 
bedoelde waarschuwende teksten en een 
bijbehorende kleurenfoto uit de beeldbank
van bijlage I bis;
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Or. en

Motivering

Ter correctie van een weglating bij het opstellen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen worden 
onderverdeeld in drie groepen die elkaar 
jaarlijks afwisselen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat elke gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing zoveel mogelijk 
even veel voorkomt op elk merk. 

2. De gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen worden 
onderverdeeld in drie groepen die elkaar 
jaarlijks afwisselen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat elke in een bepaald jaar voor 
gebruik beschikbare gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing zoveel mogelijk 
even veel voorkomt op elk merk. 

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat elk van de veertien gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die 
in een bepaald jaar voor gebruik beschikbaar zijn, zoveel mogelijk even veel voorkomt op elk 
merk voor sigaretten en shagtabak. 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle buitenoppervlakken van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking van sigaretten en 
shagtabak die niet onder de voorschriften 
van onderhavige richtlijn vallen, dienen 
overeenkomstig de volgende methode te 
worden gestandaardiseerd:
a) mag niet voorzien zijn van enig 
handelsmerk of andersoortig merkteken, 
afgezien van de merknaam en alternatieve 
namen voor het tabaksproduct;
b) de merknaam en elke alternatieve 
naam dienen:
i) niet meer dan één keer op enig 
oppervlak te worden vermeld 
ii) horizontaal onder en in dezelfde 
richting als de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing te worden 
vermeld, en in het midden van de ruimte 
die op de voor- en achterkant van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking overblijft;
iii) te voldoen aan de gedetailleerdere 
voorschriften als vastgesteld onder lid 3;

Or. en

Motivering

De gestandaardiseerde “eenvoudige” verpakking is alles behalve eenvoudig – het grootste 
deel van de verpakking wordt ingenomen door grote grafische gezondheidswaarschuwingen, 
en in Australië heeft de achtergrond een saaie donkerbruine kleur. Vier lidstaten (VK, BE, FI 
en FR) zijn in verschillende stadia van overleg over standaardverpakkingen. Een volledig 
gestandaardiseerde verpakking is de meest effectieve manier om belemmeringen voor de 
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handel op de interne markt weg te werken. Dit is ook de beste oplossing voor wat betreft de 
bescherming van de volksgezondheid: het effect van de gezondheidswaarschuwingen op 
mensen die nog niet met roken zijn begonnen, wordt hierdoor vergroot en het is bewezen dat 
deze methode met name effectief is om jongeren ervan te weerhouden ermee te beginnen.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Op het tabaksproduct zelf mag geen 
handelsmerk of ander merkteken worden 
vermeld 

Or. en

Motivering

Individuele sigaretten mogen geen merkaanduiding of andere ontworpen tekens (zoals 
versieringen met bloemen) bevatten.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm, de afmetingen en de 
achtergrondkleur van 
verpakkingseenheden, alsook voor het 
lettertype en de lettergrootte voor de 
merknaam en elke alternatieve naam vast 
te stellen.

Or. en
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Motivering

De gestandaardiseerde “eenvoudige” verpakking is alles behalve eenvoudig – het grootste 
deel van de verpakking wordt ingenomen door grote grafische gezondheidswaarschuwingen, 
en in Australië heeft de achtergrond een saaie donkerbruine kleur. Vier lidstaten (VK, BE, FI 
en FR) zijn in verschillende stadia van overleg over standaardverpakkingen. Een volledig 
gestandaardiseerde verpakking is de meest effectieve manier om belemmeringen voor de 
handel op de interne markt weg te werken. Dit is ook de beste oplossing voor wat betreft de 
bescherming van de volksgezondheid: het effect van de gezondheidswaarschuwingen op 
mensen die nog niet met roken zijn begonnen, wordt hierdoor vergroot en het is bewezen dat 
deze methode met name effectief is om jongeren ervan te weerhouden ermee te beginnen. 

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden en 
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alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft. 

buitenverpakkingen het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren, en 
deze gegevens elektronisch doorsturen 
naar een installatie voor gegevensopslag 
in overeenstemming met lid 6. Aan deze 
verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. en

Motivering

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

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een 
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De 
onafhankelijke derde is niet zijn gebonden 
aan commerciële en andere gevestigde 
belangen van de tabaksindustrie en 
andere hierbij betrokken industrieën. De 
geschiktheid van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
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Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door de 
Commissie, met ondersteuning van een 
onafhankelijk extern auditor die door de 
tabaksproducent wordt betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een afscheiding tussen de organisatie voor gegevensopslag en de 
tabaksindustrie, en om de volledige onafhankelijkheid van de eerstgenoemde te waarborgen 
dienen er extra veiligheidsmaatregelen te worden ingesteld.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar en onzichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
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andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet. 

andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet. 

Or. en

Motivering

Onzichtbare veiligheidskenmerken maken het moeilijker om producten te vervalsen. 
Aangezien onzichtbare kenmerken alleen door functionarissen kunnen worden gecontroleerd, 
dienen er echter zowel zichtbare als onzichtbare elementen in het veiligheidskenmerk te zitten, 
volgens de systemen die in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Brazilië en Maleisië voor 
sigaretten worden gebruikt.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden het de op hun 
grondgebied gevestigde detaillisten aan 
grensoverschrijdende verkopen op afstand
te doen.

(a) de naam of handelsnaam en het 
permanente adres van de bedrijfsruimten 
van waaruit de tabaksproducten worden 
geleverd; 
(b) de datum waarop is begonnen met het 
aanbieden van tabaksproducten voor 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan het publiek door middel van diensten 
van de informatiemaatschappij; 
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(c) het adres van de daarvoor gebruikte 
website(s) en alle pertinente informatie 
die nodig is om de website(s) te 
identificeren.

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten via internet gebeurt uiterst zelden op 
legale wijze, en derhalve voldoen via internet aangeschafte tabaksproducten normaal 
gesproken niet aan de bepalingen van de TPR. In de effectbeoordeling van de Commissie 
wordt geconcludeerd dat de reden voor grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het 
aanbieden van lagere prijzen voor illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van
de verschillen in nationale belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, 
waarbij traditionele tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge 
belastingtarieven – moeten concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale 
internethandelaren.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten verbieden het de op hun 
grondgebied gevestigde detaillisten aan de 
distributie van gratis of afgeprijsde 
tabaksproducten middels 
grensoverschrijdende verkoopkanalen op 
afstand of enig ander kanaal te doen. 

Or. en

Motivering

De gratis, verkoopbevorderende verspreiding van sigaretten in nachtclubs en op stranden, 
enz. is gericht op jongeren, en kan niet worden verdedigd.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten publiceren de volledige lijst van 
alle bij hen geregistreerde detaillisten 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG 
Detaillisten mogen tabaksproducten 
slechts door middel van verkoop op 
afstand in de handel brengen vanaf het 
tijdstip waarop de naam van de detaillist 
in de betrokken lidstaten is gepubliceerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten via internet gebeurt uiterst zelden op 
legale wijze, en derhalve voldoen via internet aangeschafte tabaksproducten normaal 
gesproken niet aan de bepalingen van de TPR. In de effectbeoordeling van de Commissie 
wordt geconcludeerd dat de reden voor grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het 
aanbieden van lagere prijzen voor illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van 
de verschillen in nationale belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, 
waarbij traditionele tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge 
belastingtarieven – moeten concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale 
internethandelaren.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dat nodig is om de naleving van 
de voorschriften te waarborgen en de 
handhaving ervan te vergemakkelijken, 
mogen de lidstaten van bestemming eisen 
dat de detaillist een natuurlijk persoon 
aanwijst die ervoor zorgt dat de 
tabaksproducten, voor zij de consument 
bereiken, in overeenstemming zijn met de 

Schrappen
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nationale bepalingen die in de lidstaat van 
bestemming ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten via internet gebeurt uiterst zelden op 
legale wijze, en derhalve voldoen via internet aangeschafte tabaksproducten normaal 
gesproken niet aan de bepalingen van de TPR. In de effectbeoordeling van de Commissie 
wordt geconcludeerd dat de reden voor grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het 
aanbieden van lagere prijzen voor illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van 
de verschillen in nationale belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, 
waarbij traditionele tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge 
belastingtarieven – moeten concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale 
internethandelaren.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Detaillisten die op afstand verkopen, 
zijn uitgerust met een 
leeftijdscontrolesysteem dat op het tijdstip 
van de verkoop nagaat of de koper de in 
de nationale wetgeving van de lidstaat van 
bestemming voorgeschreven 
minimumleeftijd heeft. De 
detailhandelaar of de aangewezen 
natuurlijke persoon deelt aan de bevoegde 
autoriteiten een beschrijving van de 
details en de werking van het 
leeftijdscontrolesysteem mee.

Schrappen

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten via internet gebeurt uiterst zelden op 
legale wijze, en derhalve voldoen via internet aangeschafte tabaksproducten normaal 
gesproken niet aan de bepalingen van de TPR. In de effectbeoordeling van de Commissie 
wordt geconcludeerd dat de reden voor grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het 
aanbieden van lagere prijzen voor illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van 
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de verschillen in nationale belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, 
waarbij traditionele tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge 
belastingtarieven – moeten concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale 
internethandelaren.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van de consument 
worden enkel verwerkt overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG en worden niet
bekendgemaakt aan de producent van 
tabaksproducten, aan ondernemingen die 
deel uitmaken van dezelfde groep 
ondernemingen of aan enige andere 
derde. Persoonsgegevens worden niet 
gebruikt of doorgegeven voor andere 
doelen dan deze aankoop. Dit geldt ook 
als de detaillist deel uitmaakt van een 
producent van tabaksproducten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten via internet gebeurt uiterst zelden op 
legale wijze, en derhalve voldoen via internet aangeschafte tabaksproducten normaal 
gesproken niet aan de bepalingen van de TPR. In de effectbeoordeling van de Commissie 
wordt geconcludeerd dat de reden voor grensoverschrijdende verkopen ligt bij 1) het 
aanbieden van lagere prijzen voor illegale/vervalste producten of 2) het illegaal uitbuiten van 
de verschillen in nationale belastingstelsels. Dit leidt tot verstoring van de mededinging, 
waarbij traditionele tabakshandelaren – met name handelaren in lidstaten met hoge 
belastingtarieven – moeten concurreren met lagere prijzen van (hoofdzakelijk) illegale 
internethandelaren.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van nieuwsoortige Voorafgaand aan de marktintroductie 
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tabaksproducten verleende vergunningen voor
nieuwsoortige tabaksproducten

Or. en

Motivering

Toezichthouders moeten, indien nodig, in staat zijn te voorkomen dat toekomstige 
nieuwsoortige tabaksproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De lidstaten geven voorafgaand 
aan het in de handel brengen van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct een 
vergunning af. Hiertoe voeren de lidstaten 
een vergunningenstelsel in en vragen een 
evenredige vergoeding. 

Or. en

Motivering

Toezichthouders moeten, indien nodig, in staat zijn te voorkomen dat toekomstige 
nieuwsoortige tabaksproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten kennis geven van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct dat zij in de 
betrokken lidstaten in de handel willen 
brengen. De kennisgeving wordt zes 
maanden voor de beoogde datum van het 
in de handel brengen in elektronische 

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten een aanvraag indienen 
voor elk nieuwsoortig tabaksproduct dat zij 
in de betrokken lidstaten in de handel 
willen brengen. De aanvraag wordt in 
elektronische vorm ingediend en bevat een 
gedetailleerde beschrijving van het 
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vorm ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die kennis geven van een 
nieuwsoortig tabaksproductverstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook: 

betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die een vergunning 
aanvragen voor het in de handel brengen 
van een nieuwsoortig tabaksproduct
verstrekken de betrokken bevoegde 
autoriteiten ook: 

Or. en

Motivering

Toezichthouders moeten, indien nodig, in staat zijn te voorkomen dat toekomstige 
nieuwsoortige tabaksproducten in de handel worden gebracht.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten hun bevoegde autoriteiten 
elke nieuwe of bijgewerkte informatie als 
bedoeld in lid 1, onder a) tot en met c), 
meedelen. De lidstaten mogen verlangen 
dat de tabaksproducenten of -importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. De 
lidstaten stellen alle informatie die zij op 
grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie. De 
lidstaten mogen een vergunningenstelsel 
invoeren en een evenredige vergoeding 
vragen.

2. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten na het in de handel 
brengen hun bevoegde autoriteiten elke 
nieuwe of bijgewerkte informatie als 
bedoeld in lid 1, onder a) tot en met c), 
meedelen. De lidstaten mogen verlangen 
dat de tabaksproducenten of -importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. De 
lidstaten stellen alle informatie die zij op 
grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie. 

Or. en

Motivering

Toezichthouders moeten, indien nodig, in staat zijn te voorkomen dat toekomstige 
nieuwsoortige tabaksproducten in de handel worden gebracht.
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op overtredingen van de ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast. De vastgestelde sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

3. De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op overtredingen van de ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast. De vastgestelde sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. Elke op bewuste 
overtredingen toegepaste financiële 
sanctie compenseert het economisch 
voordeel waar middels de overtreding 
naar werd gestreefd.

Or. en

Motivering

Financiële sancties moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan de gemaakte winst. Dit beginsel 
is opgenomen in wetgevingsvoorstellen op andere gebieden, zoals het hergebruik van schepen 
en de herziening van de officiële controlewetgeving in het kader van het 
paardenvleesschandaal.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de marktontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten, waarbij 
onder meer wordt gelet op de krachtens 
artikel 17 ontvangen kennisgevingen;

(b) de marktontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten, waarbij 
onder meer wordt gelet op de krachtens 
artikel 17 verleende vergunningen;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 17.
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Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd. 

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven. Een lidstaat mag ook strengere 
nationale voorschriften invoeren om 
redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften zijn op alle 
producten van toepassing, waaronder 
producten die zijn ingevoerd uit een 
andere lidstaat of een derde land. Zij 
worden samen met de motivering voor de 
handhaving of invoering ervan aan de 
Commissie ter kennis gebracht. Binnen zes 
maanden na de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 
voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet gerechtvaardigd, 
noodzakelijk en evenredig aan hun doel 
zijn en of zij geen middel tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking 
van de handel tussen de lidstaten vormen.
Wanneer de Commissie binnen de 
genoemde periode geen besluit neemt, 
worden de nationale voorschriften geacht 
te zijn goedgekeurd. 

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat wanneer een lidstaat besluit strengere nationale regels te handhaven 
of in te voeren, deze ook van toepassing zijn op ingevoerde producten.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, voor niet bij deze richtlijn 
geregelde aspecten nationale voorschriften 
te handhaven of in te voeren. Die nationale 
voorschriften moeten gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van dwingende redenen van 
algemeen belang en moeten noodzakelijk 
en evenredig aan hun doel zijn. Zij mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen en mogen de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen.

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, voor niet bij deze richtlijn 
geregelde aspecten nationale voorschriften 
te handhaven of in te voeren. Die nationale 
voorschriften moeten gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van dwingende redenen van 
algemeen belang en moeten noodzakelijk 
en evenredig aan hun doel zijn. Zij zijn op 
alle producten van toepassing, waaronder 
producten die zijn ingevoerd uit een 
andere lidstaat of een derde land, en 
mogen geen middel tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking 
van de handel tussen de lidstaten vormen 
en mogen de integrale toepassing van deze 
richtlijn niet in gevaar brengen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat wanneer een lidstaat besluit strengere nationale regels te handhaven 
of in te voeren, deze ook van toepassing zijn op ingevoerde producten.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) tabaksproducten; Schrappen

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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TOELICHTING

Er is twaalf jaar verstreken sinds de EU de huidige tabaksproductenrichtlijn heeft 
aangenomen. Deze richtlijn heeft een aantal maatregelen ingesteld ter bestrijding van 
tabaksgebruik, waaronder: 

 een verbod op termen als “mild” of “light”, waardoor rokers misleid kunnen worden 
en denken dat het ene product minder schadelijk is dan het andere.

 maximumniveaus voor teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalten (TNCO)
 voorschriften voor de vermelding van de ingrediënten
 een minimumgrootte voor gezondheidswaarschuwingen op alle tabaksproducten, 

behalve rookloze tabaksproducten, waarop een algemene gezondheidswaarschuwing 
moet worden vermeld

 een gemeenschappelijke verzameling grafische waarschuwingen die de lidstaten 
kunnen kiezen om op verpakkingen te gebruiken.

De huidige richtlijn werd door de tabaksproducenten juridisch aangevochten, maar de 
rechtbanken hebben de geldigheid van de richtlijn bevestigd. 

Roken en gezondheid: de uitdaging om jongeren ervan te weerhouden met roken te 
beginnen

Twaalf jaar later is roken in de EU nog altijd de meest voorkomende oorzaak van 
sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden, en overlijden er door het gebruik 
jaarlijks ongeveer 700 000 mensen. De maatregelen die door de jaren heen zijn getroffen, 
hebben effect gehad: in de afgelopen tien jaar is het aantal rokers in de EU gedaald van bijna 
40% in de EU-15 in 2002 naar 28% in de EU-27 in 2012.

Niettemin valt het prevalentiecijfer van 29% onder jongeren (15-25 jaar) hoger uit dan voor 
de gehele bevolking. We weten dat kinderen, en niet volwassen, beginnen met roken: 70% 
van de rokers begint voor zijn 18e verjaardag met roken, en velen op nog jongere leeftijd. In 
een recent onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar het aantal rokers onder 15-
jarigen komt een nog zorgwekkender beeld naar voren: terwijl in de periode 2001-2005 het 
aantal rokers in het overgrote deel van de landen daalde, steeg in 14 landen de prevalentie 
onder jongens en in 9 landen die onder meisjes. Het is daarom terecht dat de Europese 
Commissie bij de ontwerptekst van de nieuwe TPR veel aandacht schenkt aan maatregelen die 
jongeren e r v a n  moeten weerhouden met roken te beginnen, zoals strengere 
gezondheidswaarschuwingen en een verbod op verpakkingen en smaken die met name voor 
jongeren aantrekkelijk kunnen zijn.

De Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van 
tabaksgebruik – een nieuwe internationale omgeving

Een belangrijke internationale ontwikkeling sinds de laatste TPR is de goedkeuring door de 
EU als geheel en door alle lidstaten afzonderlijk van de Kaderovereenkomst van de 
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Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC). Deze wettelijk 
bindende overeenkomst, die in 2005 in werking is getreden, heeft 176 ondertekenaars en 
verplicht de partijen om de vraag naar en het aanbod van tabaksproducten te verminderen en 
om de beleidsmaatregelen ter bestrijding van tabaksgebruik te beschermen tegen de invloed 
van de industriesector. Er wordt een pakket aan maatregelen in voorgesteld, waaronder 
richtsnoeren voor een minimumgrootte van de gezondheidswaarschuwingen, verplichte 
grafische waarschuwingen en beperkingen ten aanzien van verpakkingen die de 
aantrekkelijkheid van tabaksproducten kunnen vergroten. Verschillende lidstaten hebben 
ingespeeld op de implementatie van de FCTC door met eigen voorstellen te komen: 14 
lidstaten hebben een minimumverpakkingseenheid van 20 stuks ingesteld (AT, CZ, DK, EE, 
FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), in 10 lidstaten worden grafische waarschuwingen 
gebruikt (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), in 4 lidstaten zijn mededelingen om te 
stoppen verplicht (BE, FR, NL, SI) en in 9 andere lidstaten vrijwillig (AT, DK, DE, HU, IE, 
LV, PL, SE, UK). Deze groeiende verschillen in regelgeving en de noodzaak om de FCTC te 
implementeren waren redenen voor het Europees Parlement en de Raad om de Commissie 
meermaals te verzoeken de huidige TPR te herzien.

De FCTC is voor andere derde landen aanleiding geweest om hun wetgeving inzake 
tabaksproducten aan te scherpen. Het is alom bekend dat Australië in november 2011 volledig 
gestandaardiseerde (“eenvoudige”) verpakking heeft goedgekeurd, en dat het land in augustus 
2012 zijn rechtszaak tegen de tabaksproducenten heeft gewonnen. Nieuw-Zeeland heeft 
aangegeven Australië hierin te zullen volgen, en de regering van het Verenigd Koninkrijk 
voert momenteel overleg over een dergelijk maatregel. Veel andere landen zijn echter verder 
dan de EU wat betreft de wetgeving inzake de bestrijding van het tabaksgebruik. In 63 landen 
zijn grafische waarschuwingen verplicht. Brazilië heeft alle soorten geur- en smaakstoffen en 
andere additieven verboden, net als Canada, dat alleen een uitzondering heeft gemaakt voor 
menthol. In de VS zijn alle kenmerkende geur- en smaakstoffen verboden, behalve menthol. 
Het percentage rokers in Brazilië ligt op iets minder dan 15 procent en is daarmee de helft 
lager dan het EU-gemiddelde. De percentages in Canada (17 procent) en de VS (18,9 procent) 
zijn ook beduidend lager dan in de EU.

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de ontwerptekst van de richtlijn

Ingrediënten: Het belangrijkste uitgangspunt voor de herziening van de TPR is de idee dat 
tabaksproducten wat betreft uiterlijk en smaak op tabak moeten lijken. In het voorstel wordt 
derhalve een verbod ingevoerd voor alle zogenaamde “kenmerkend aroma's” in sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabak. Voorbeelden van een dergelijk aroma zijn chocola, 
vruchtenaroma’s en menthol. Andere additieven, zoals vitaminen, worden ook verboden, 
omdat hierdoor de indruk kan worden gewekt dat een product goed of minder schadelijk voor 
de gezondheid is. In het voorstel worden additieven die als essentieel bestanddeel worden 
beschouwd voor de productie van tabak, niet verboden, en worden sigaren, cigarillo’s, 
pijptabak en waterpijpen vrijgesteld van het aromaverbod zolang deze voornamelijk door 
ouderen worden gebruikt. De rapporteur ondersteunt al deze maatregelen, maar is bezorgd 
over de recente ontwikkeling aangaande het gebruik van waterpijpen door jongeren, en 
verzoekt de Commissie om deze trend nauwlettend te volgen.



PE508.085v03-00 46/48 PR\932973NL.doc

NL

Etikettering en verpakking In de ontwerptekst is een voorschrift opgenomen om de voor- en 
achterkant van alle sigaretten- en shagtabakverpakkingen voor 75% te laten bestaan uit 
gecombineerde waarschuwingen met zowel tekst als afbeelding. De Commissie stelt geen 
volledig gestandaardiseerde verpakking voor zoals in Australië, maar laat het aan de lidstaten 
over om een volledig gestandaardiseerde verpakking in nationale wetgeving op te nemen voor 
de gedeelten van de verpakking die niet onder de onderhavige richtlijn vallen. In de 
ontwerptekst worden ook een aantal productkenmerken verboden die mensen zouden kunnen 
misleiden: dunne sigaretten, omschrijvingen als natuurlijk en organisch en misleidende 
kleuren. In een eenheidsverpakking voor sigaretten zitten ten minste twintig sigaretten. Door 
deze maatregelen worden lippenstift- en parfumachtige sigaretten verboden. Voor zakjes met 
shagtabak wordt een minimumgewicht van 40 gram voorgesteld. De rapporteur ondersteunt al 
deze maatregelen, maar stelt voor in het geval van sigaretten en shag een stap verder te gaan 
door een soort standaardisering voor te stellen die zichtbare merkaanduiding op verpakkingen 
verbiedt. Dit gaat niet zover als de Australische wetgeving, waarin voor alle soorten 
tabaksproducten een gestandaardiseerde verpakking verplicht is, omdat het hier alleen voor 
sigaretten en shagtabak geldt, de producten die het meest worden gebruikt om jongeren tot 
roken aan te zetten.

Dit hoofdstuk bevat ook een aantal aanvullende maatregelen inzake traceerbaarheid en 
veiligheidskenmerken om de illegale handel in sigaretten aan te pakken. Tot deze maatregelen 
behoren een uniek identificatienummer op ieder verpakking en een systeem waarmee alle 
sigarettenverkopen kunnen worden gevolgd en getraceerd. De rapporteur ondersteunt al deze 
maatregelen en heeft amendementen toegevoegd om de maatregelen tegen vervalsing aan te 
scherpen en te waarborgen dat de traceerbaarheid van afzonderlijke verpakkingen ook voor de 
verpakking van meervoudige eenheden geldt. 

Tabak voor oraal gebruik
De beperkingen op de verkoop van tabak voor oraal gebruik blijven onder de nieuwe 
wetgeving gehandhaafd. De rapporteur onderschrijft dit standpunt.

Grensoverschrijdende verkoop van tabaksproducten op afstand
De verkoop van tabaksproducten via internet is een nieuwe ontwikkeling en valt derhalve niet 
onder de huidige TPR. Er lijkt weinig stimulans te zijn om de verkoop van sigaretten via 
internet legaal te laten verlopen, omdat de verkoper belastingen moet betalen in het land waar 
de verkoop plaatsvindt. Kopers kunnen niet van belastingverschillen profiteren. Op basis 
hiervan komt de Commissie in haar effectbeoordeling tot de conclusie dat “via internet 
aangeschafte tabaksproducten normaal gesproken niet aan de bepalingen van de TPR (zoals 
gezondheidswaarschuwingen en ingrediënten) voldoen”. Bovendien zijn er problemen met 
leeftijdscontrolesystemen en illegale internetreclame. In de FCTC wordt derhalve een oproep 
gedaan voor een verbod op de tabaksverkoop via internet, en negen lidstaten hebben al een 
dergelijk verbod ingesteld. De Commissie stelt daarom een nieuw regelgevingskader voor, 
maar de rapporteur is van mening dat een verbod op deze commerciële activiteit de beste en 
duidelijkste beleidsoptie is. De rapporteur is tevens bezorgd over bedrijven die via internet en 
andere kanalen gratis proefexemplaren van sigaretten weggeven, en stelt voor deze 
activiteiten te verbieden. 

Nieuwsoortige tabaksproducten
De Commissie stelt voor een kennisgevingssysteem voor nieuwe tabaksproducten in te stellen 
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om te waarborgen dat elk nieuw tabaksproduct volledig voldoet aan de richtlijn, maar geeft de 
lidstaten de mogelijkheid om een vergunningenstelsel in te stellen waarbij verlening 
voorafgaand aan de marktintroductie moet plaatsvinden. De rapporteur is van mening dat 
voorafgaande verlening van vergunningen voor nieuwsoortige tabaksproducten de norm dient 
te worden, en heeft hiertoe amendementen ingediend.

E-sigaretten
Nicotinehoudende producten vallen niet onder de huidige TPR, maar in de ontwerptekst 
worden deze toegevoegd aan de werkingssfeer van de nieuwe richtlijn. Het in de handel 
brengen van de elektronische of e-sigaret, waar een groeiende markt voor te vinden is, 
behoort sinds 2001 tot een van de belangrijkste ontwikkelingen. Er is geen 
gemeenschappelijke aanpak op EU-niveau voor de regulering van e-sigaretten. Momenteel 
zijn er slechts twee lidstaten waarin specifieke wetgeving van kracht is, maar in ongeveer de 
helft van de lidstaten wordt nicotine wat betreft functie als geneesmiddel beschouwd. E-
sigaretten kunnen daar derhalve niet worden verkocht zonder dat deze als geneesmiddel zijn 
goedgekeurd, hetgeen ook geldt voor andere producten voor het stoppen met roken. In andere 
lidstaten gelden er geen specifieke voorschriften, waardoor e-sigaretten onder de richtlijn 
algemene productveiligheid vallen. Er waren vorig jaar negen RAPEX-meldingen van 
problemen met e-sigaretten. Over e-sigaretten zonder vergunning als geneesmiddel mag niet 
worden beweerd dat het gebruik ervan helpt om te stoppen met roken. De VS is momenteel 
bezig zijn eigen regulering van e-sigaretten te ontwikkelen in het kader van de wetgeving 
inzake de bestrijding van tabaksgebruik. 

De Commissie stelt voor de regulering van e-sigaretten en andere NHP een aanpak langs twee 
beleidspaden voor. Producten met een nicotinegehalte boven een bepaald niveau – waaronder 
de meeste momenteel op de markt verkrijgbare e-sigaretten – dienen een vergunning als 
geneesmiddel te verkrijgen. Producten onder dit niveau worden op de markt toegelaten indien 
er gezondheidswaarschuwingen op vermeld staan.

De meningen van deskundigen op het punt van e-sigaretten lopen uiteen. Volgens de 
algemene consensus is betere regulering nodig, maar er is veel onduidelijkheid. Zo is er de 
vraag of e-sigaretten een nuttig vervangingsproduct zijn voor bestaande rokers vanwege de 
verminderde schadelijke effecten, of dat het gewoon een manier is voor rokers om te blijven 
roken, doordat zij nicotine kunnen nuttigen in rookvrije ruimten en/of dat het een middel is 
om nieuwe gebruikers te lokken die aan nicotine en mogelijk tabak verslaafd kunnen raken. 
Er bestaat ook bezorgdheid over het feit dat e-sigaretten het roken mogelijk weer tot een 
normale bezigheid maken. De rapporteur heeft de diensten van het Parlement gevraagd om 
een onderzoek gericht op de bewijslast omtrent e-sigaretten en zal op dit gebied met 
voorstellen komen zodra deze studie beschikbaar komt en na raadpleging van collega’s en 
deskundigen.

Voor roken bestemde kruidenproducten 
Deze producten vallen niet onder de huidige TPR en zijn in de afzonderlijke lidstaten aan 
afzonderlijke reguleringsstelsels onderworpen. Kruidensigaretten worden vaak als 
onschadelijk beschouwd, of in ieder geval als minder schadelijk dan tabak. Niettemin zijn er 
bewijzen dat het gebruik ervan niet zonder risico’s gepaard gaat en daarom stelt de 
Commissie een etiketteringsysteem voor deze producten voor, en de rapporteur ondersteunt 
dit.
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Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


