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BEKNOPTE MOTIVERING

De tabaksproductenrichtlijn (Richtlijn 2001/37/EG) werd in 2001 aangenomen en had als doel 
sigaretten en andere tabaksproducten te reglementeren en een bijdrage te leveren tot de 
vermindering van het aantal rokers in de Europese Unie. De belangrijkste gereglementeerde 
gebieden betroffen gezondheidswaarschuwingen, maatregelen inzake ingrediënten en 
benamingen van tabaksproducten, en maximumgehalten aan teer, nicotine en koolmonoxide 
van sigaretten. De ontwikkelingen die zich gedurende de tien jaar sinds de aanneming van de 
richtlijn hebben voorgedaan in de wetenschap en op de markt, maken het echter noodzakelijk 
deze richtlijn te actualiseren. Deze actualisering is eveneens van cruciaal belang omdat er in 
de lidstaten verschillende niveaus van uitvoering van de richtlijn bestaan en het noodzakelijk 
is een soepele werking van de interne markt te waarborgen.

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Commissie en steunt de algemene 
doelstelling ervan, te weten de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake vraagstukken als etikettering en verpakking, ingrediënten, 
enzovoort, teneinde de werking van de interne markt van tabaks- en aanverwante producten te 
vergemakkelijken op basis van een hoog niveau van gezondheidsbescherming.

Uw rapporteur steunt derhalve de harmonisatie van verpakkingen in de interne markt, daar de 
lidstaten momenteel niet in staat zijn hun wetgevingen op een effectieve wijze aan te passen 
aan de nieuwe ontwikkelingen. Zo moet worden voorzien in gezondheidswaarschuwingen die 
groter zijn dan hetgeen in de huidige richtlijn is voorzien.

Ofschoon uw rapporteur sterk voorstandster is van het verzekeren van 
gezondheidsbescherming, hetgeen een van de doelstellingen van het Commissievoorstel is, 
wil zij een aantal amendementen voorstellen om de werking van de interne markt te 
verbeteren. Uw rapporteur introduceert het begrip "wezenlijk additief" en verheldert de 
bepaling inzake het gebruik van additieven, waarin staat dat additieven gebruikt mogen 
worden als zij nodig zijn in het productieproces. Zonder deze verheldering zouden Europese 
producenten belet kunnen worden tabaksproducten als dusdanig te produceren, omdat de 
Commissie het gebruik van additieven met een kenmerkend aroma algemeen heeft verboden, 
zelfs indien deze additieven noodzakelijk zijn voor het productieproces. Verder is uw 
rapporteur van mening dat er geen vrijstellingen mogen zijn op de regelgeving inzake 
ingrediënten voor bepaalde tabaksproducten. Teneinde een uniforme behandeling van alle 
tabaksproducten te waarborgen en fragmentatie van de markt te voorkomen mag het ene 
tabaksproduct niet worden bevoordeeld ten opzichte van het andere.

Er wordt weliswaar specifieke reclame gemaakt voor sigaretten met een bepaalde diameter 
maar er is geen overtuigend bewijs dat de diameter van een sigaret een factor van 
doorslaggevend belang is voor het al dan niet beginnen roken op jonge leeftijd. Uw rapporteur 
stelt daarom voor de minimumgrootte van sigaretten niet te reglementeren. Uw rapporteur is 
van mening dat consumenten geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken. Daarom moet, 
ongeacht de grootte van de sigaret, de verpakking van het product geharmoniseerd zijn en 
moeten op het pakje waarschuwende teksten en afbeeldingen voorkomen waarmee volledige 
informatie wordt gegeven over de negatieve gevolgen voor de gezondheid van het gebruik 
van tabaksproducten. Uw rapporteur is van mening dat de maatregel voor het invoeren van 
limieten met betrekking tot de diameter van sigaretten niet evenredig is en dat het doel 
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misleidende concepten te voorkomen gemakkelijker bereikt kan worden met goede informatie 
met behulp van onder meer waarschuwende afbeeldingen en teksten op pakjes.

Daar 70% van de rokers voor het achttiende levensjaar begint te roken, moet het voorstel er 
vooral op gericht zijn de toegang van kinderen en jonge volwassenen tot tabaksproducten te 
beperken. Uw rapporteur is van oordeel dat grensoverschrijdende verkoop op afstand van 
tabaksproducten niet toegestaan mag worden, omdat er dan geen mogelijkheid meer is om de 
leeftijd van de potentiële koper effectief te verifiëren. Dan doet zich het risico voor dat 
tabaksproducten worden gekocht door minderjarigen.

Nicotinehoudende producten, zoals elektronische sigaretten, bevatten giftige chemische 
stoffen en tabakspecifieke bestanddelen die vermoedelijk gevaarlijk zijn voor consumenten.
Bovendien laten veldanalyses zien dat vullingen voor elektronische sigaretten, waarin volgens 
het etiket geen nicotine zit, vaak wel degelijk geringe hoeveelheden nicotine bevatten.
Daarom moeten alle nicotinehoudende producten worden onderworpen aan controle. Anders 
kan het zijn dat producten met nicotineconcentraties net beneden de voorgestelde 
maximumwaarden zonder enige vergunning op de markt worden gebracht. Zoals hierboven is 
vermeld, doet niet alleen de nicotineconcentratie er toe maar ook het mengsel van alle stoffen.
Consumenten zeggen eveneens elektronische sigaretten voornamelijk te gebruiken omdat zij 
willen stoppen met roken, waaruit dus zou blijken dat elektronische sigaretten als 
geneesmiddelen worden gezien. Uw rapporteur stelt daarom voor om alle nicotinehoudende 
producten toe te laten overeenkomstig de Richtlijn tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG).

Aangezien de voorgestelde richtlijn niet op alle markten een even sterke invloed zal 
uitoefenen, is het volgens uw rapporteur noodzakelijk te voorzien in een langere 
overgangsperiode voor tabaksproducten, nicotinehoudende producten en voor roken bestemde 
kruidenproducten.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 114 en 168,
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De doelstellingen op het gebied van de preventie en vermindering van het tabaksgebruik 
kunnen zonder voorlichtings- en informatiecampagnes en hulp aan de burgers niet worden 
gehaald.  Het in deze richtlijn bepaalde is daarbij een aanvullend instrument.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het is weliswaar heel belangrijk dat de rapportageverplichtingen worden aangescherpt en de 
lidstaten en de Commissie uitgebreide informatie ontvangen maar tevens moet worden 
vermeden dat onnodige lasten ontstaan voor ondernemingen en met name kmo's.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het huidige gebruik van verschillende 
formaten voor de informatieverstrekking 
maakt het producenten en importeurs 
moeilijk om aan hun 

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

rapportageverplichtingen te voldoen en 
maakt het de lidstaten en de Commissie 
lastig om de ontvangen informatie te 
vergelijken en te analyseren en er 
conclusies uit te trekken. Derhalve zou er 
een gemeenschappelijk verplicht formaat 
voor de verstrekking van informatie over 
ingrediënten en emissies moeten bestaan. 
Er dient te worden gezorgd voor een zo 
groot mogelijke doorzichtigheid van de 
productinformatie voor het grote publiek, 
waarbij op passende wijze rekening moet 
worden gehouden met de commerciële en 
intellectuele eigendomsrechten van de 
producenten van tabaksproducten, met 
name van kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Motivering

Een gemeenschappelijk elektronisch formaat geldig voor alle lidstaten zal het gemakkelijker 
maken om aan de rapportageverplichtingen te voldoen. Dit zou een voordeel kunnen zijn voor 
kmo's.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben. Ook ingrediënten die 
de verslavende werking of de toxiciteit 
verhogen, worden uitgebannen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak en menthol, hetgeen het 
beginnen met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. De 
Europese Commissie wordt verzocht een 
wetenschappelijke studie uit te voeren 
naar de werkelijke invloed van deze 
producten op het beginnen met roken.
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sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

Motivering

Menthol wordt sinds de jaren twintig in traditionele tabaksproducten gebruikt. Er bestaat niet 
voldoende bewijs dat menthol een slechte invloed heeft op het rookgedrag van jongeren.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Vanuit de optiek van de interne markt mag het ene tabaksproduct niet worden bevoordeeld 
ten opzicht van het andere.

Amendement 10

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 

(22) De etiketteringsregels moeten zodanig
worden aangepast dat consumenten 
hierdoor niet misleid worden. Zo kan
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen door consumenten 
verkeerd gelezen worden, daar dit 
consumenten vaak 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 
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minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 12 van de voorgestelde richtlijn.
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Amendement 12

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 
de producten zullen vergemakkelijken. Een 
coherente tenuitvoerlegging van de 
douanewetgeving sterkt de 
douaneautoriteiten in hun strijd tegen 
illegale handel, met name aan de hand 
van technische capaciteitsopbouw.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om onafhankelijkheid en 
transparantie te waarborgen, moeten de 
producenten van tabaksproducten onder 
auspiciën van een externe auditor met 
onafhankelijke derden overeenkomsten 
voor de opslag van gegevens sluiten. 
Gegevens met betrekking tot het volg- en 
traceersysteem moeten gescheiden worden 
gehouden van andere gegevens in verband 
met de onderneming en moeten 
voortdurend kunnen worden gecontroleerd 
door en te allen tijde toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en de Commissie.

(28) Om doeltreffendheid,
onafhankelijkheid en transparantie te 
waarborgen, moeten de producenten van 
tabaksproducten onder auspiciën van een 
externe auditor met onafhankelijke derden 
overeenkomsten voor de opslag van 
gegevens sluiten. Gegevens met betrekking 
tot het volg- en traceersysteem moeten 
gescheiden worden gehouden van andere 
gegevens in verband met de onderneming 
en moeten voortdurend kunnen worden 
gecontroleerd door en te allen tijde 
toegankelijk zijn voor de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie.

Amendement 14

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. 

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand en de gratis verstrekking 
van of de ruilhandel in tabaksproducten 
voor verkoopbevorderende doeleinden in 
de openbare ruimte geven jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigen de naleving van de 
voorschriften van de wetgeving inzake 
bestrijding van het tabaksgebruik en met 
name in deze richtlijn te ondergraven. Deze 
praktijken moeten derhalve worden 
verboden.
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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 
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.

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 15

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 datum van 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 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 datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn. Kinderen en jongeren moeten 
worden voorgelicht, omdat dat de 
eenvoudigste en meest effectieve manier is 
om te voorkomen dat jongeren beginnen 
met deze slechte gewoonte. Ook dient de 
oprichting van een fonds, gefinancierd 
door producenten van tabaksproducten, te 
worden overwogen, waaruit 
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antirookcampagnes zullen worden 
gefinancierd. De minimumleeftijd voor 
het kopen van tabaksproducten moet in 
alle lidstaten worden vastgesteld op 18 
jaar.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten. 
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product. 
De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend,
aan hetzelfde juridisch kader, verduidelijkt 
de rechtssituatie, vermindert de verschillen
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten. 
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product. 
Onderwerping aan hetzelfde juridisch 
kader verduidelijkt de rechtssituatie, 
vermindert de verschillen tussen de 
nationale wetgevingen, garandeert de 
gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.
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voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn 
genoemde drempel moeten 
etiketteringsvoorschriften worden 
ingevoerd, waardoor de aandacht van de 
consumenten kan worden gevestigd op 
potentiële gezondheidsrisico's.

Schrappen

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 18 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 18
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 
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.

(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 en het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Motivering

Dit strookt met het amendement op het relevante artikel van de voorgestelde richtlijn.
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Amendement 19
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 
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.

(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 de 
meetmethoden voor gehalten, de 
vaststelling van uniforme regels met 
betrekking tot de procedures om uit te 
maken of een tabaksproduct een 
kenmerkend aroma heeft, 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 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van een 
vrijstelling voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en
waterpijptabak, de aanpassing van de 
stoffen en grenswaarden van rookloze
tabak en de vaststelling van regels inzake 
diverse aspecten van nieuwe 
tabaksproducten die beduidend minder 
schadelijk zijn dan de klassieke 
tabaksproducten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
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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.

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 3 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn.

(39) De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet drie jaar na
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn, met name wat betreft verpakkingen.

Amendement 21

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 

(41) De lidstaten moeten strengere 
voorschriften inzake tabaksproducten 
kunnen aannemen die zij ter bescherming 
van de volksgezondheid noodzakelijk 
achten, voor zover dergelijke 
voorschriften buiten het 
toepassingsgebied van de bepalingen van 
deze richtlijn vallen. Voor zover tabaks- of 
aanverwante producten aan de vereisten 
van deze richtlijn voldoen, mogen de 
lidstaten de invoer, de verkoop en het 
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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 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.

verbruik van dergelijke producten niet 
verbieden of beperken.

Motivering

De interne markt heeft er geen baat bij als de lidstaten worden toegestaan verdere stappen te 
nemen omtrent de aspecten die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Dit zal 
namelijk leiden tot een lappendeken van nationale voorschriften, hetgeen de interne markt 
niet bepaald ten goede komt.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
en tegelijkertijd een hoog niveau van 
gezondheids- en consumentenbescherming 
als bedoeld in de artikelen 35 en 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de 

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16), het recht 
op eigendom (artikel 17) en het recht op 
schone lucht overeenkomstig het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten 
(artikelen 7 ter en 12). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 
verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te verbeteren 
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Europese Unie te waarborgen. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten het 
recht van de Europese Unie en de 
pertinente internationale verplichtingen 
worden geëerbiedigd.

en tegelijkertijd een hoog niveau van 
gezondheids- en consumentenbescherming 
als bedoeld in de artikelen 35 en 38 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie te waarborgen. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten het 
recht van de Europese Unie en de 
pertinente internationale verplichtingen 
worden geëerbiedigd.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand;

d) het verbod op de grensoverschrijdende 
verkoop van tabaksproducten op afstand;

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 16 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "leeftijdscontrolesysteem": een 
informatieverwerkend systeem dat 
overeenkomstig de nationale 
voorschriften op elektronische wijze 
ondubbelzinnig de leeftijd van de 
consument bevestigt;

Schrappen

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 16 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak en die het resultaat is van 
een additief of combinatie van additieven, 
met inbegrip van maar niet enkel van fruit, 
specerijen, kruiden, alcohol, kandij, 
menthol of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak en die het resultaat is van 
een additief of combinatie van additieven, 
met inbegrip van maar niet enkel van fruit, 
specerijen, kruiden, alcohol, kandij, 
menthol of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct.
Traditionele tabaksproductaroma's zoals 
menthol worden niet als kenmerkende 
aroma's beschouwd.

Motivering

Menthol wordt sinds de jaren twintig in traditionele tabaksproducten gebruikt. Er bestaat niet 
voldoende bewijs dat menthol een slechte invloed heeft op het rookgedrag van jongeren.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "cigarillo": een soort kleine sigaar 
met een diameter van maximaal 8 mm;

Schrappen

Motivering

Een cigarillo is eenzelfde model sigaar als tal van andere modellen. Een afzonderlijke 
definitie is niet nodig.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "maximumniveau" of 
"maximumgehalte": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct, ook als het nul is, gemeten 
in gram;

(19) "maximumniveau" of 
"maximumgehalte": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct, gemeten in gram;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) "nieuwsoortig tabaksproduct": een 
ander tabaksproduct dan sigaretten, 
shagtabak, pijptabak, waterpijptabak, 
sigaren, cigarillo's, pruimtabak, snuiftabak 
of tabak voor oraal gebruik, dat in de 
handel wordt gebracht na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn;

(Niet van toepassing op de Engelse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Engelse versie.)

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) "in de handel brengen": de
terbeschikkingstelling van producten aan 
consumenten in de Unie, al dan niet tegen 
betaling, inclusief via de verkoop op 
afstand; in het geval van 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
wordt het product geacht in de handel te 
zijn gebracht in de lidstaat waar zich de 
consument bevindt;

(25) "in de handel brengen": de levering 
van producten voor distributie, consumptie 
of gebruik in de Unie, al dan niet tegen 
betaling, inclusief via de verkoop op
afstand;
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Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 16 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) "pijptabak": tabak die wordt 
geconsumeerd via een proces van 
verbranding en die uitsluitend bestemd is 
voor gebruik in een pijp;

(26) "pijptabak": gesneden of op andere 
wijze versnipperde losse of geperste tabak 
die zonder verdere industriële verwerking 
kan worden gebruikt en die in Richtlijn 
2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 
verder wordt gedefinieerd;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) "shagtabak": tabak die door 
consumenten of detaillisten kan worden 
gebruikt voor het maken van sigaretten;

(28) "shagtabak" of "doe-het-zelf-tabak": 
gesneden of op andere wijze versnipperde 
losse of geperste tabak die zonder verdere 
industriële verwerking kan worden 
gebruikt en die in Richtlijn 2011/64/EU 
van de Raad van 21 juni 2011 verder 
wordt gedefinieerd;

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 



PE508.048v03-00 24/67 AD\940929NL.doc

NL

verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 10 % in ten minste 10 lidstaten, op 
basis van overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
meegedeelde gegevens; of een verhoging 
van de prevalentie in de groep 
consumenten jonger dan 25 jaar met ten 
minste 5 procentpunten in ten minste 10 
lidstaten voor de respectieve 
productcategorie, op basis van 
Eurobarometerverslag ____ [deze datum 
zal worden vastgesteld bij de goedkeuring 
van de richtlijn] of gelijkwaardige 
prevalentiestudies;

verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 20 % in ten minste 10 lidstaten, op 
basis van overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
meegedeelde gegevens; of een verhoging 
van de prevalentie in de groep 
consumenten jonger dan 25 jaar met ten 
minste 5 procentpunten in ten minste 10 
lidstaten voor de respectieve 
productcategorie, op basis van 
Eurobarometerverslag ____ [deze datum 
zal worden vastgesteld bij de goedkeuring 
van de richtlijn] of gelijkwaardige 
prevalentiestudies;

Motivering

De jaarlijkse consumptie van sigaren en pijptabak is in de meeste lidstaten erg laag. In deze 
lidstaten kan zich al snel een schommeling van 10 % in het verkoopvolume voordoen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) "traditioneel tabaksaroma": een 
tabaksaroma dat uiterlijk vanaf 1980 
voortdurend in een lidstaat of in een deel 
van een lidstaat wordt gebruikt en als 
zodanig wordt omschreven in de nationale 
wetgeving van een lidstaat;

Motivering

Om artikel 6 van de voorgestelde richtlijn te kunnen verhelderen is het noodzakelijk te 
voorzien in een definitie van "traditioneel tabaksaroma".

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) “producten met een beperkt 
risico”: elk tabaksproduct dat op de markt 
gebracht wordt dat een aanzienlijk lager 
risico op aan tabaksgebruik gerelateerde 
aandoeningen met zich meebrengt dan 
gebruik van conventionele tabak. 
Producten bestemd om rookverslaving te 
behandelen, bijvoorbeeld producten die 
helpen om te stoppen met roken, zijn geen 
producten met een beperkt risico als zij als 
geneesmiddel zijn goedgekeurd. 

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Artikel 3

Maximumgehalten aan teer, nicotine, 
koolmonoxide en andere stoffen

Maximumgehalten aan teer, nicotine, 
koolmonoxide en andere stoffen

1. De in de lidstaten in de handel gebrachte 
of geproduceerde sigaretten mogen geen 
hogere gehalten hebben dan:

1. De in de lidstaten in de handel gebrachte 
of geproduceerde sigaretten mogen geen 
hogere gehalten hebben dan:

(a) 10 mg teer per sigaret, (a) 10 mg teer per sigaret,

(b) 1 mg nicotine per sigaret; (b) 1 mg nicotine per sigaret;
(c) 10 mg koolmonoxide per sigaret. (c) 10 mg koolmonoxide per sigaret.

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 
internationaal overeengekomen normen.
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 

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 
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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.

tabaksproducten dan sigaretten.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Meetmethoden Meetmethoden
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.

2. De in lid 1 bedoelde metingen worden 
uitgevoerd of geverifieerd door laboratoria 
die zijn erkend door en onder toezicht staan 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten.

2. De in lid 1 bedoelde metingen worden 
uitgevoerd of geverifieerd door laboratoria 
die zijn erkend door en onder toezicht staan 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten.

De lidstaten delen de Commissie een lijst 
van de erkende laboratoria mee, met 

De lidstaten delen de Commissie een lijst 
van de erkende laboratoria mee, met 



AD\940929NL.doc 27/67 PE508.048v03-00

NL

vermelding van de voor de erkenning 
gehanteerde criteria en de voor het toezicht 
gebruikte middelen, en werken die bij elke 
wijziging bij. De Commissie maakt de door 
de lidstaten meegedeelde lijst van erkende 
laboratoria openbaar.

vermelding van de voor de erkenning 
gehanteerde criteria en de voor het toezicht 
gebruikte middelen, en werken die bij elke 
wijziging bij. De Commissie maakt de door 
de lidstaten meegedeelde lijst van erkende 
laboratoria openbaar.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en met gebruikmaking van
internationaal overeengekomen normen die 
voor een specifiek doel zijn opgesteld en 
door de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie zijn gevalideerd.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en aan 
te passen.

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Dergelijke 
metingen worden op wetenschappelijk 
bewijsmateriaal gebaseerd. Op grond van 
die metingen en rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en met gebruikmaking van
internationaal overeengekomen normen die 
voor een specifiek doel zijn opgesteld en 
door de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie zijn gevalideerd, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om de meetmethoden vast te stellen 
en aan te passen.

4 bis. De juistheid van de vermeldingen 
inzake de andere emissies van andere 
brandbare tabaksproducten wordt 
geverifieerd aan de hand van ISO-norm 
8243.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

1. De lidstaten verplichten de producenten 
en importeurs van tabaksproducten, 
nicotinehoudende producten en voor 
roken bestemde kruidenproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten, indien 
beschikbaar. De producenten en 
importeurs delen de bevoegde autoriteiten 
van de betrokken lidstaten ook mee 
wanneer de samenstelling van een product 
zodanig wordt gewijzigd dat de krachtens 
dit artikel verstrekte informatie moet 
worden aangepast. De krachtens dit artikel 
vereiste informatie moet worden verstrekt 
alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak zijn vrijgesteld 
van de verstrekking van informatie over 
emissies en waarden tot er op 
communautair niveau meetmethoden zijn 
ontwikkeld.

Motivering

Overeenkomstig overweging (31) van Richtlijn 2001/37/EG moeten er voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten en shagtabak op communautair niveau normen en 
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meetmethoden worden ontwikkeld. De Commissie is verzocht passende voorstellen in te 
dienen. Tot op heden zijn er echter nog geen methoden ontwikkeld.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6

Voorschriften betreffende de ingrediënten Voorschriften betreffende de ingrediënten
1. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

1. Onverminderd artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland 
en Zweden verbieden de lidstaten het in de 
handel brengen van tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma.

Er kan een uitzondering worden gemaakt 
voor bepaalde traditionele tabaksaroma's 
die niet kunnen worden ingedeeld bij de 
andere tabaksaroma's. Menthol wordt als 
traditioneel tabaksaroma beschouwd.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden, zolang de additieven niet
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet beperken of verbieden, zelfs indien de 
wezenlijke additieven resulteren in een 
product met een kenmerkend aroma.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

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. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

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 

2 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter vaststelling
van uniforme regels met betrekking tot de 
procedures om uit te maken of een 
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uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

tabaksproduct binnen de werkingssfeer van 
lid 1 valt.

3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
een bepaald additief of een combinatie 
daarvan doorgaans een kenmerkend aroma 
veroorzaakt als het in een grotere 
hoeveelheid of concentratie aanwezig is, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
een bepaald additief of een combinatie 
daarvan doorgaans een kenmerkend aroma 
veroorzaakt als het in een grotere 
hoeveelheid of concentratie aanwezig is, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

4. De lidstaten verbieden het gebruik van 
de volgende additieven in tabaksproducten:

4. De lidstaten verbieden het gebruik van 
de volgende additieven in tabaksproducten:

a) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert, of

a) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert, of

b) cafeïne en taurine en andere additieven 
en stimulerende chemische verbindingen 
die in verband worden gebracht met 
energie en vitaliteit, of

b) cafeïne en taurine en andere additieven 
en stimulerende chemische verbindingen 
die wetenschappelijk aantoonbaar het 
energieniveau en de vitaliteit verhogen, of

c) additieven die emissies kleuren. c) additieven die emissies kleuren.

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

Technische maatregelen die gericht zijn 
op het reduceren van specifieke 
schadelijke bestanddelen van rook of het 
verhogen van de biologische 
afbreekbaarheid van tabaksproducten 
blijven ongewijzigd.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen of voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 in 
voorkomend geval worden toegepast op 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen of voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 in 
voorkomend geval worden toegepast op 



AD\940929NL.doc 31/67 PE508.048v03-00

NL

tabaksproducten. tabaksproducten.
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 
aanmerkelijk vergroten.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

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. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld op basis 
van het recentste wetenschappelijk 
bewijsmateriaal.

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 
maximumniveaus te bepalen.

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 
maximumniveaus te bepalen.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en waterpijptabak zijn 
vrijgesteld van het verbod in de leden 1 e 
5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

Algemene bepalingen Algemene bepalingen 
1. Op elke verpakkingseenheid van 
tabaksproducten en elke buitenverpakking 
staat een gezondheidswaarschuwing in de 
officiële taal of talen van de lidstaat waar 
het product in de handel wordt gebracht.

1. Op elke verpakkingseenheid van 
tabaksproducten en elke buitenverpakking 
staat een gezondheidswaarschuwing in de 
officiële taal of talen van de lidstaat waar 
het product in de handel wordt gebracht, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

2. Gezondheidswaarschuwingen beslaan de 
gehele daarvoor bestemde oppervlakte; 
commentaren op, parafraseringen van of 
verwijzingen van enige aard naar de 
waarschuwingen mogen niet voorkomen.

2. Gezondheidswaarschuwingen beslaan de 
gehele daarvoor bestemde oppervlakte; 
commentaren op, parafraseringen van of 
verwijzingen van enige aard naar de 
waarschuwingen mogen niet voorkomen.

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, worden
gezondheidswaarschuwingen zodanig 
afgedrukt 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, 
prijsstickers, merktekens voor het volgen 
en traceren, veiligheidskenmerken of 
enigerlei omhulsel, zakje, huls, doos of 
enig ander instrument of door het openen 
van de verpakkingseenheid.

3. Gezondheidswaarschuwingen worden
zodanig afgedrukt dat ze zichtbaar zijn en
niet verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van op de opening van de verpakking van 
tabaksproducten aangebrachte
accijnszegels, prijsstickers, merktekens 
voor het volgen en traceren, 
veiligheidskenmerken of enigerlei 
omhulsel, zakje, huls, doos of enig ander 
instrument of door het openen van de 
verpakkingseenheid.

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; 
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.

5. De gezondheidswaarschuwingen 5. De gezondheidswaarschuwingen 
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verbergen noch onderbreken de 
accijnszegels, de prijsstickers, de 
merktekens voor het volgen en traceren of 
de veiligheidskenmerken op 
verpakkingseenheden.

verbergen noch onderbreken de op de 
opening van de verpakking van de 
tabaksproducten aangebrachte 
accijnszegels, de prijsstickers, de 
merktekens voor het volgen en traceren of 
de veiligheidskenmerken op 
verpakkingseenheden.

6. De lidstaten maken de 
gezondheidswaarschuwingen niet groter, 
ook niet door invoering van een 
verplichting om de 
gezondheidswaarschuwingen te 
omkaderen. De reële grootte van de 
gezondheidswaarschuwingen wordt 
berekend in verhouding tot de oppervlakte 
waarop zij staan voordat de 
verpakkingseenheid wordt geopend.

6. De reële grootte van de 
gezondheidswaarschuwingen wordt 
berekend in verhouding tot de oppervlakte 
waarop zij staan voordat de 
verpakkingseenheid wordt geopend.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om de plaats, het formaat, de layout en 
het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Schrappen

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Artikel 9
Gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen voor 

Gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen voor 
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rooktabak rooktabak
1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen. De 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen:

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen. De 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen:

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;

b) bevatten informatie over het stoppen 
met roken, zoals telefoonnummers, e-
mailadressen en/of websites die de 
consumenten informatie verstrekken over 
programma's voor hulp voor wie wil 
stoppen met roken;

b) bevatten informatie over het stoppen 
met roken, zoals telefoonnummers, e-
mailadressen en/of websites die de 
consumenten informatie verstrekken over 
programma's voor hulp voor wie wil 
stoppen met roken;

c) beslaan 75 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

c) beslaan 70 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

(d) vertonen aan beide zijden van de 
verpakkingseenheden en de 
buitenverpakking dezelfde waarschuwende 
tekst en de bijbehorende kleurenfoto;

(d) vertonen aan beide zijden van de 
verpakkingseenheden en de 
buitenverpakking dezelfde waarschuwende 
tekst en de bijbehorende kleurenfoto;

(e) staan bovenaan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, in dezelfde 
richting als eventuele andere informatie op 
de verpakking;

(e) staan onderaan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, in dezelfde 
richting als eventuele andere informatie op 
de verpakking;

(f) beantwoorden aan het formaat, de 
layout, het ontwerp en de afmetingen die 
de Commissie overeenkomstig lid 3 van 
dit artikel specificeert;
g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

i) hoogte: minimaal 64 mm; i) hoogte: minimaal 60 mm;

ii) breedte: minimaal 55 mm. ii) breedte: minimaal 51 mm.
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 gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing zoveel mogelijk 
even veel voorkomt op elk merk.

3. De Commissie is bevoegd 3. De Commissie is bevoegd 
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overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om:

a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;

a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;

b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en marktontwikkelingen 
de in lid 1, onder a), bedoelde beeldbank in 
te stellen en aan te passen;

b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en marktontwikkelingen 
de in lid 1, onder a), bedoelde beeldbank in 
te stellen vóór …* en zo nodig daarna aan 
te passen;

c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen
van de gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen;

c) de layout, het ontwerp en de afwisseling 
van de gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, rekening houdend met de 
taalgebonden eigenschappen van elke 
lidstaat;

(d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de tekst, 
de foto's en de informatie over het stoppen 
met roken zijn gewaarborgd.

(d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de tekst, 
de foto's en de informatie over het stoppen 
met roken zijn gewaarborgd.
_____________
* OJ: gelieve de datum in te voegen: zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Artikel 10

Etikettering van andere rooktabak dan 
sigaretten en shagtabak

Etikettering van andere rooktabak dan 
sigaretten en shagtabak

1. Andere rooktabak dan sigaretten en 1. Andere rooktabak dan sigaretten en 
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shagtabak is vrijgesteld van de verplichting 
om de informatieve boodschap bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bedoeld in 
artikel 9 op te nemen. Behalve de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde algemene 
waarschuwing staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van die producten een 
van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in artikel 8, 
lid 1, bedoelde algemene waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken in de zin 
van artikel 9, lid 1, onder b).

shagtabak is vrijgesteld van de verplichting 
om de informatieve boodschap bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bedoeld in 
artikel 9 op te nemen. Behalve de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde algemene 
waarschuwing staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van die producten een 
van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in artikel 8, 
lid 1, bedoelde algemene waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken in de zin 
van artikel 9, lid 1, onder b).

De algemene waarschuwing wordt 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

De algemene waarschuwing wordt 
afgedrukt of aangebracht met niet-
verwijderbare stickers op de duidelijkst 
zichtbare kant van de verpakkingseenheid 
en op elke buitenverpakking. De in 
bijlage I bedoelde waarschuwende teksten 
worden afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen staan op de andere 
duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met drie officiële talen.

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking, met uitzondering van 
het transparante plastic dat doorgaans in 
de detailhandel wordt gebruikt, mits de 
waarschuwende tekst die zich op de 
verpakking eronder bevindt duidelijk 
zichtbaar is. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met meer dan twee officiële talen.

3. De in lid 1 bedoelde waarschuwende 
tekst beslaat 40 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 45 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 50 % voor 

3. De in lid 1 bedoelde waarschuwende 
tekst beslaat 40 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 45 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 50 % voor 
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lidstaten met drie officiële talen. lidstaten met meer dan twee officiële talen.

3 bis. In het geval van 
verpakkingseenheden waarvan de 
duidelijkst zichtbare kant groter is dan 75 
cm², beslaan de in lid 2 en 3 bedoelde 
waarschuwingen ten minste 22,5 cm² van 
elk oppervlak. In lidstaten met twee 
officiële talen wordt dit oppervlak 
vergroot naar 24 cm² en in lidstaten met 
meer dan twee officiële talen naar 26,25 
cm².

4. De algemene waarschuwing en de 
waarschuwende tekst, bedoeld in lid 1, 
worden:

4. De algemene waarschuwing en de 
waarschuwende tekst, bedoeld in lid 1, 
worden:

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 
groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

a) getoond in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
De waarschuwingen kunnen worden 
aangebracht met stickers, mits deze niet 
verwijderbaar zijn. Om aan de 
taalvereisten te voldoen mogen de lidstaten 
de puntgrootte van het lettertype zelf 
bepalen, mits de in hun wetgeving 
bepaalde lettergrootte een zo groot 
mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

b) gecentreerd op het voor de tekst 
bestemde oppervlak, evenwijdig met de 
bovenrand van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

b) gecentreerd op het voor de tekst 
bestemde oppervlak, evenwijdig met de 
bovenrand van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

c) omgeven door een minstens 3 mm en 
hoogstens 4 mm brede zwarte rand, binnen 
de voor de tekst van de waarschuwing 
bestemde oppervlakte.

c) omgeven door een minstens 3 mm en 
hoogstens 4 mm brede zwarte rand, binnen 
de voor de tekst van de waarschuwing 
bestemde oppervlakte.

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Artikel 11

Etikettering van rookloze tabaksproducten Etikettering van rookloze tabaksproducten
1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rookloze 
tabaksproducten staat de volgende 
gezondheidswaarschuwing:

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rookloze 
tabaksproducten staat de volgende 
gezondheidswaarschuwing:

Dit tabaksproduct kan uw gezondheid 
schaden en is verslavend

Dit tabaksproduct is schadelijk voor uw 
gezondheid en is verslavend

2. De in lid 1 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

2. De in lid 1 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële talen.

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met meer dan twee
officiële talen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de vereisten 
in de leden 1 en 2 aan te passen, rekening 
houdend met de wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de vereisten 
in de leden 1 en 2 aan te passen, rekening 
houdend met de wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen.

Amendement 45

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

Artikel 12 Artikel 12
Beschrijving van het product Beschrijving van het product

1. De etikettering van een 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking en het tabaksproduct zelf 
bevat geen enkel element of kenmerk dat:

1. De etikettering van een 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking en het tabaksproduct zelf 
bevat geen enkel element of kenmerk dat:

a) een tabaksproduct aanprijst op een 
manier die onjuist, misleidend of 
bedrieglijk is of een verkeerde indruk kan 
wekken over de kenmerken, gevolgen voor 
de gezondheid, risico's of emissies ervan;

a) een tabaksproduct aanprijst op een 
manier die onjuist, misleidend of 
bedrieglijk is of een verkeerde indruk kan 
wekken over de kenmerken, gevolgen voor 
de gezondheid, risico's of emissies ervan;

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische, 
genezende, verjongende, natuurlijke, 
biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid of het sociaal 
leven heeft;

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische, 
genezende, verjongende, natuurlijke, 
biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid heeft;

c) verwijst naar een aroma, smaak, geur- of 
smaakstoffen of andere additieven, of het 
ontbreken daarvan;

c) verwijst naar een aroma, smaak, geur- of 
smaakstoffen of andere additieven, of het 
ontbreken daarvan;

d) op een levensmiddel gelijkt. d) op een levensmiddel gelijkt.

d bis) gericht is op het reduceren van het 
effect van bepaalde schadelijke 
bestanddelen van rook of het verhogen 
van de biologische afbreekbaarheid van 
tabaksproducten.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot
teksten, symbolen, namen, handelsmerken, 
al dan niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. Teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen, 
krasbiljetten en hoezen, die de indruk 
kunnen wekken dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere of die misleidend kunnen zijn voor 
de consument voor wat de schadelijkheid 
van tabaksproducten betreft, worden niet 
gebruikt voor de verpakking van 
tabaksproducten.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Artikel 13

Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden

Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten
is balkvorming of heeft een balkachtige 
vorm met afgeschuinde kanten. Een
eenheid van shagtabak of doe-het-zelf-
tabak wordt verpakt in een balkvormige 
verpakking of cilindervormige bus of in 
een verpakkingseenheid met de vorm van 
een buidel, d.w.z. een rechthoekige zak 
met een klep die de opening bedekt. De 
klep van de buidel bedekt ten minste 70 % 
van de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

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 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.

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 
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eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van de 
Commissie wordt vastgesteld dat zich een 
aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van de 
Commissie wordt vastgesteld dat zich een 
aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Artikel 14

Traceerbaarheid en veiligheidskenmerken Traceerbaarheid en veiligheidskenmerken
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. Met het oog op het effectief volgen en 
traceren voorzien de lidstaten in een 
verplichting om op alle 
eenheidsverpakkingen en alle 
buitenverpakkingen van sigaretten een 
uniek, veilig, niet-kopieerbaar en niet-
verwijderbaar identificatieteken (hierna
eenduidig identificatienummer genoemd), 
zoals een code of een zegel, aan te 
brengen of om een dergelijk 
identificatieteken te integreren in de 
verpakking. 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 
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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. In de 
lidstaten waar tabaksproducten worden 
voorzien van accijnszegels kan het 
eenduidige identificatienummer op de 
accijnszegel worden afgedrukt dan wel 
gebruikt in combinatie met een digitale 
accijnszegel in onzichtbare inkt.

2. Het eenduidig identificatienummer 
maakt de bepaling mogelijk van:

2. Het eenduidig identificatienummer 
maakt de bepaling mogelijk van:

a) de plaats en datum van productie; a) de plaats en datum van productie;
b) de fabriek; b) de fabriek;

c) de voor de productie van de producten 
gebruikte machine;

c) de voor de productie van de producten 
gebruikte machine;

d) de shift of het tijdstip van productie; d) de shift of het tijdstip van productie;
e) de naam van het product; e) de beschrijving van het product;

f) de beoogde afzetmarkt; f) de beoogde afzetmarkt;

g) de beoogde verzendingsroute;
h) in voorkomend geval, de importeur in de 
Unie;

h) in voorkomend geval, de importeur in de 
Unie;

i) de daadwerkelijke verzendingsroute, van 
de productie tot de eerste detaillist, 
inclusief alle gebruikte opslagplaatsen;

i) de beoogde en daadwerkelijke 
verzendingsroute, de verzenddatum, de 
bestemming van de zending, 
geadresseerde en het vertrekpunt van de 
productie tot de eerste klant die niet 
verbonden is aan de producent of 
importeur, inclusief zijn opslagplaatsen en 
alle gebruikte belastingentrepots;

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

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

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, 
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.

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 
buitenverpakkingen het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben, registreren. 
Aan deze verplichting kan worden voldaan 
door registratie in geaggregeerde vorm, 
bijv. van buitenverpakkingen, mits het 
volgen en traceren van 
verpakkingseenheden mogelijk blijft.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige, door de lidstaten vastgestelde
apparatuur voor het registreren van de 
tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

5. Geregistreerde gegevens kunnen niet 
worden gewijzigd of gewist door een 
marktdeelnemer die betrokken is bij de 
handel in tabaksproducten, maar de 
marktdeelnemer die de gegevens heeft 
ingevoerd en andere marktdeelnemers die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
transactie, zoals de leverancier of de 
ontvanger, kunnen eerder ingevoerde 
gegevens becommentariëren. De betrokken 
marktdeelnemer voegt de juiste gegevens 
toe en verwijst naar de eerdere vermelding 

5. Geregistreerde gegevens moeten tijdig 
naar een gegevensbank worden 
overgebracht. De gegevens kunnen niet 
worden gewijzigd of gewist door een 
marktdeelnemer die betrokken is bij de 
handel in tabaksproducten, maar de 
marktdeelnemer die de gegevens heeft 
ingevoerd en andere marktdeelnemers die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de 
transactie, zoals de leverancier of de 
ontvanger, kunnen eerder ingevoerde 
gegevens becommentariëren. De betrokken 
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die zijns inziens verbetering behoeft. In 
uitzonderlijke omstandigheden en na 
overlegging van toereikende bewijsstukken 
kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de registratie heeft plaatsgevonden, 
of, indien de registratie buiten de Unie 
heeft plaatsgevonden, de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van invoer, 
toestemming verlenen om gegevens die 
eerder werden geregistreerd te wijzigen of 
te wissen.

marktdeelnemer voegt de juiste gegevens 
toe en verwijst naar de eerdere vermelding 
die zijns inziens verbetering behoeft. In 
uitzonderlijke omstandigheden en na 
overlegging van toereikende bewijsstukken 
kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waar de registratie heeft plaatsgevonden, 
of, indien de registratie buiten de Unie 
heeft plaatsgevonden, de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van invoer, 
toestemming verlenen om gegevens die 
eerder werden geregistreerd te wijzigen of 
te wissen. De gegevens moeten gedurende 
een periode van vier jaar vanaf de datum 
van productie worden bewaard, tenzij een 
lidstaat of de Commissie een langere 
periode gelast in verband met een lopend 
onderzoek.

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 
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 

6. De lidstaten controleren 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 Commissie moet 
worden benoemd. De kosten die 
voortvloeien uit het sluiten van contracten 
met de auditor en de diensten voor beheer 
van de database, moeten door de 
tabaksproducenten en -importeurs worden 
gefinancierd. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de vereiste installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 
allen tijde volledig online toegankelijk zijn 
voor de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, de Commissie en de 
onafhankelijke derde. De lidstaten of de 
Commissie verlenen producenten of 
importeurs toegang tot die informatie, mits 
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nationale en Unierecht. commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht. De lidstaten 
zorgen ervoor dat toegang tot een 
gegevensbank slechts wordt verleend 
indien dat voor het vaststellen van of het 
onderzoek naar illegale handel 
noodzakelijk is en dat de informatie in de 
gegevensbank wordt beschermd en 
vertrouwelijk wordt behandeld. In het 
bijzonder geldt dat gegevens niet kunnen 
worden gedeeld met een persoon of 
organisatie die niet betrokken is bij het 
onderzoek of de hieruit voortvloeiende 
handelingen.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG.

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 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidige, veilige en niet-kopieerbare
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 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:

9. De Commissie is met ingang van ...*
bevoegd om, rekening houdend met 
bestaande praktijken, technologieën en 
praktische aspecten van de handel, de 
wereldwijde normen voor het volgen en 
traceren en de authenticatie van 
consumptiegoederen en de relevante 
vereisten van het FCTC-protocol van de 
WHO om een eind te maken aan de 
illegale handel in tabaksproducten,
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen:
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a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;

b) om de technische normen te bepalen om 
ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en

b) om de technische normen te bepalen om 
ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en

c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen.

9 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
technische normen voor het 
veiligheidskenmerk aan te passen aan de 
wetenschappelijke, technische en 
marktontwikkelingen.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de 
leden 1 tot en met 8.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en tabak van fijne snede voor shagtabak 
zijn gedurende tien jaar na de in artikel 25, 
lid 1, bedoelde datum vrijgesteld van de 
toepassing van de leden 1 tot en met 8.

___________
* OJ: gelieve de datum in te voegen: 
twaalf maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Titel 2 – hoofdstuk 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabak voor oraal gebruik Rookloze tabaksproducten

Motivering

Tabak voor oraal gebruik behoort tot de categorie van rookloze tabaksproducten. Om de 
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relatie tussen beide termen weer te geven moet de titel van het hoofdstuk dienovereenkomstig 
worden gewijzigd.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen grenswaarden vast 
voor de aanwezigheid van toxische en 
kankerverwekkende stoffen in rookloze 
tabaksproducten die in de handel worden 
gebracht. De stoffen en de verplichte 
grenswaarden worden omschreven in 
bijlage II bis. 

Motivering

In dit amendement wordt een verbod op tabak voor oraal gebruik vervangen door een 
productkwaliteitsnorm voor alle rookloze tabaksproducten. In plaats van een verbod op de 
minst risicovolle rookloze tabaksproducten zal het effect hiervan zijn dat juist de gevaarlijkste 
producten uit deze categorie uit de handel verdwijnen, hetgeen in lijn is met de 
gezondheidsdoelstellingen van de interne markt. In deze sectie zijn de aanbevelingen op het 
gebied van regelgeving van de WHO-studiegroep inzake tabaksproductenregelgeving 
overgenomen - Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO 
Technical Report Series, nr. 955. (2010)

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot aanpassing van de in lid 1, 
onder a), bedoelde en in Bijlage II bis 
vastgestelde stoffen en grenswaarden, 
rekening houdend met wetenschappelijke 
ontwikkelingen en internationaal 
overeengekomen normen en met 
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inachtneming van de beginselen van 
evenredigheid en non-discriminatie en de 
doelstelling de interne markt verder te 
ontwikkelen met een hoog 
gezondheidsbeschermingsniveau.

Motivering

De Commissie is bevoegd het regelgevingskader aan te passen, bijvoorbeeld door de opname 
van zware metalen of andere kankerverwekkende stoffen, terwijl daar geen rechtvaardiging 
voor is.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Artikel 16
Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

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
grensoverschrijdende verkopen van 
tabaksproducten op afstand aan 
consumenten in de Unie.

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 
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grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan het publiek door middel van diensten 
van de informatiemaatschappij;
c) het adres van de daarvoor gebruikte 
website(s) en alle pertinente informatie 
die nodig is om de website(s) te 
identificeren.

1 bis. De lidstaten verbieden op hun 
grondgebied het gratis of met korting 
verstrekken van tabaksproducten, alsmede 
het ruilen van een nieuwe, verzegelde 
verpakking van tabaksproducten voor een 
geopende verpakking, langs welk kanaal 
dan ook.

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

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten en de verlening van 
vergunningen voorafgaande aan het in de 
handel brengen van tabaksproducten met 
een beperkt risico

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 2, lid 1, punt 36 bis. Wanneer 
de bevoegde autoriteiten wetenschappelijk hebben vastgesteld dat bepaalde nieuwsoortige 
tabaksproducten minder schadelijke kenmerken vertonen, moeten er doeltreffende 
voorschriften worden vastgesteld die de verstrekking van correcte informatie aan de 
consument mogelijk maken. Indien dit niet het geval is, worden de investeringen in het 
onderzoek naar en de ontwikkeling, de innovatie, de productie en het in de handel brengen 
van deze producten, die de consument een minder schadelijk alternatief moeten bieden voor 
traditionele tabaksproducten, geblokkeerd.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule
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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 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 tabaksproduct verstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook:

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 en van de producten waarover zij 
op basis van solide wetenschappelijk 
bewijs willen beweren dat die minder 
schadelijk zijn of minder risico's 
opleveren dan traditionele 
tabaksproducten. De kennisgeving wordt 
zes maanden voor de beoogde datum van 
het in de handel brengen in elektronische 
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 tabaksproduct verstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook:

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beschikbare wetenschappelijke 
studies inzake de toxiciteit, de 
verslavendheid en de aantrekkelijkheid van 
het product, met name wat de ingrediënten 
en de emissies ervan betreft;

a) de beschikbare wetenschappelijke 
studies inzake de toxiciteit, de invloed op 
passief meeroken, de verslavendheid en de 
aantrekkelijkheid van het product, met 
name wat de ingrediënten en de emissies 
ervan betreft;

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten eisen van producenten 
en importeurs van tabaksproducten dat zij 
de volgens lid 1, letter a) tot en met c), 
vereiste informatie aan hun bevoegde 
autoriteiten verstrekken, waarbij de 
inhoud en de conclusies geverifieerd 
moeten zijn door onafhankelijke 
onderzoekscentra.

Amendement 56

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 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 voor het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
beperkt risico een vergunningenstelsel 
invoeren en een evenredige vergoeding 
vragen.

De lidstaten mogen specifieke normen 
vaststellen voor het informeren van de 
consument, de verpakking en etikettering, 
de ingrediënten en de emissies, alsook 
voor de meetmethoden voor teer, nicotine 
en koolmonoxide voor producten met een 
beperkt risico. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van die normen.
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Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 2, lid 1, punt 36 bis. Wanneer 
de bevoegde autoriteiten wetenschappelijk hebben vastgesteld dat bepaalde nieuwsoortige 
tabaksproducten minder schadelijke kenmerken vertonen, moeten er doeltreffende 
voorschriften worden vastgesteld die de verstrekking van correcte informatie aan de 
consument mogelijk maken. Indien dit niet het geval is, worden de investeringen in het 
onderzoek naar en de ontwikkeling, de innovatie, de productie en het in de handel brengen 
van deze producten, die de consument een minder schadelijk alternatief moeten bieden voor 
traditionele tabaksproducten, geblokkeerd.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Nieuwsoortige tabaksproducten die in de 
handel worden gebracht, voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn. Welke 
bepalingen van toepassing zijn, hangt af 
van de vraag of de producten onder de 
definitie van rookloos tabaksproduct in 
artikel 2, punt 29, dan wel van rooktabak in 
artikel 2, punt 33, vallen.

3. Nieuwsoortige tabaksproducten en 
tabaksproducten met een beperkt risico
die in de handel worden gebracht, voldoen 
aan de vereisten van deze richtlijn.
Tabaksproducten met een beperkt risico 
vallen onder de door de lidstaten 
toegestane afwijkingen als bedoeld in 
lid 2. Welke bepalingen van toepassing 
zijn, hangt af van de vraag of de producten 
onder de definitie van rookloos 
tabaksproduct in artikel 2, punt 29, dan wel 
van rooktabak in artikel 2, punt 33, vallen.

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 2, lid 1, punt 36 bis. Wanneer 
de bevoegde autoriteiten wetenschappelijk hebben vastgesteld dat bepaalde nieuwsoortige 
tabaksproducten minder schadelijke kenmerken vertonen, moeten er doeltreffende 
voorschriften worden vastgesteld die de verstrekking van correcte informatie aan de 
consument mogelijk maken. Indien dit niet het geval is, worden de investeringen in het 
onderzoek naar en de ontwikkeling, de innovatie, de productie en het in de handel brengen 
van deze producten, die de consument een minder schadelijk alternatief moeten bieden voor 
traditionele tabaksproducten, geblokkeerd.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient op grond van 
onafhankelijke, betrouwbare en 
verifieerbare wetenschappelijke en 
technische gegevens binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn en 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor de 
opstelling van voorschriften voor de 
beoordeling, verpakking, etikettering, 
samenstelling, het in de handel brengen, 
de mededeling aan de consument, de 
presentatie en de verkoop van nieuwe 
tabaksproducten die kunnen getuigen van 
aanzienlijk minder schadelijke gevolgen 
dan de klassieke tabaksproducten. 

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Artikel 18

Nicotinehoudende producten Nicotinehoudende producten
1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of

a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml.

c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
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meer dan 4 mg nicotine per ml.
1 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op nicotinehoudende producten die 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten. Indien lid 1 niet van 
toepassing is, mogen de producten in de 
handel worden gebracht als ze aan deze 
richtlijn voldoen.
1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
nicotinehoudende producten voldoen aan 
de geldende EU-wetgeving op het gebied 
van consumentenbescherming, veiligheid 
en andere relevante gebieden.
1 quater. Uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
voorziet elke lidstaat de Commissie van 
een verslag over de maatregelen die zijn 
genomen om de wetgeving in bijlage II ter 
die betrekking heeft op nicotinehoudende 
producten ten uitvoer te leggen en te 
handhaven en over de effectiviteit van die 
maatregelen.
1 quinquies. De lidstaten voeren een 
verbod in op het gebruik van 
nicotinehoudende producten op openbare 
plaatsen.
1 sexies. De lidstaten voeren een 
minimumleeftijd in voor de 
toegankelijkheid van nicotinehoudende 
producten.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.

2. De Commissie voert voor 1 april 2017 
een studie uit naar nicotinehoudende 
producten, in overleg met relevante 
belanghebbenden en de lidstaten. In deze 
studie wordt nagegaan of er behoefte is 
aan specifieke wetgeving met betrekking 
tot nicotinehoudende producten.

3. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
volgende gezondheidswaarschuwing:

3. Overeenkomstig de bepalingen van de 
artikelen 5, 6 en 12 staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten die niet onder Richtlijn 
2001/83/EG vallen de volgende 
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gezondheidswaarschuwing:
Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.

Dit product bevat nicotine en is schadelijk 
voor uw gezondheid.

4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële talen.

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële talen.

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de vereisten 
in de leden 3 en 4 aan te passen, rekening 
houdend met de wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te stellen 
en aan te passen.

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de vereisten 
in de leden 3 en 4 aan te passen, rekening 
houdend met de wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, de 
layout, het ontwerp en de afwisseling van 
de gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Dit product kan uw gezondheid schaden. Dit product kan uw gezondheid schaden en 
is verslavend.

Motivering

Ook kruidenproducten moeten worden geclassificeerd als tabaksproducten en daarvoor 
moeten dezelfde bepalingen gelden.
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Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met meer dan twee officiële talen.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18,
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 6, lid 2 bis, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 14, lid 9 bis, 
artikel 15, artikel 17, lid 3 bis, en artikel 
18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
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de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

de in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 
6, lid 2 bis, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 14, lid 9 bis, artikel 
15, artikel 17, lid 3 bis, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3,
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,  
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 2 bis, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9,
artikel 14, lid 9 bis, artikel 15, artikel 17, 
lid 3 bis, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de opstelling van dat verslag wordt 
de Commissie bijgestaan door 
wetenschappelijke en technische 
deskundigen om over alle nodige gegevens 
te beschikken.

Voor de opstelling van dat verslag wordt 
de Commissie bijgestaan door 
wetenschappelijke en technische 
deskundigen uit de lidstaten om over alle 
nodige gegevens te beschikken.

Amendement 66

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 

2. Deze richtlijn heeft geen invloed op het 
recht van de lidstaten om, in 
overeenstemming met het Verdrag, 
striktere voorschriften voor de productie, 
invoer, verkoop en consumptie van 
tabaksproducten te handhaven of in te 
voeren als zij deze nodig achten voor de 
bescherming van de volksgezondheid, voor
zover zulke voorschriften buiten de 
reikwijdte van de bepalingen van deze 
richtlijn vallen.
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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.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 18
maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 24
maanden] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 24 maanden] in de 
handel worden gebracht.

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 48 maanden] in de 
handel worden gebracht.

Motivering

De lidstaten moeten meer tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 26 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tabaksproducten; a) sigaretten en shagtabak;

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, 
lid 1, vermelde waarde;

b) nicotinehoudende producten;

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 18 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen toestaan dat andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak, die niet aan deze richtlijn 
voldoen, in de handel worden gebracht tot 
(Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 42 
maanden).

Motivering

Overeenkomstig overweging 18 van Richtlijn 2001/37/EG moet in overgangsperiodes worden 
voorzien die lang genoeg zijn om de noodzakelijke wijzigingen in de productie te laten 
plaatsvinden en om voorraden, met name van andere producten dan sigaretten, weg te 
werken.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
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Bijlage 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II bis
Maximaal toelaatbaar gehalte in rookvrije 
tabak, giftige stof per gewichtseenheid 
droge tabak:
NNN (N-nitrosonornicotine) plus NNK 
(4-(methylnitrosamine)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2.0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]pyreen): 5.0 µg/kg

Motivering

In dit overzicht zijn de aanbevelingen op het gebied van toxiciteit van de WHO-studiegroep 
inzake tabaksproductenregelgeving overgenomen - Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation, WHO Technical Report Series, nr. 955. (2010)

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II ter
EU-wetgeving van toepassing op 
nicotinehoudende producten:
Algemene veiligheid:
Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene 
productveiligheid, met name met 
betrekking tot het RAPEX-systeem –
kennisgeving van en waarschuwingen 
voor gevaarlijke producten
Verpakking en etikettering:
Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke 
stoffen
Richtlijn 99/45/EG inzake gevaarlijke 
preparaten
Indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels - de CLP-verordening 
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1272/2008 is van toepassing vanaf 2015.
Chemische veiligheid:
Verordening (EG) 1907/2006 betreffende 
de registratie en beoordeling van en 
autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen (REACH)
Veiligheid van elektrisch materiaal:
Richtlijn 2006/95/EG betreffende 
laagspanning
Richtlijn 2004/108/EG betreffende 
elektromagnetische compatibiliteit
Richtlijn 2011/65/EU betreffende de 
beperking van gevaarlijke stoffen (BGS) 
(in voorkomend geval)
Richtlijn 2012/19/EU betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA)
Richtlijn 2006/66/EG betreffende 
batterijen
Maten en gewichten:
Richtlijn 76/211/EEG betreffende het 
voorverpakken naar gewicht of volume 
van bepaalde producten in 
voorverpakkingen
Richtlijn 2007/45/EG betreffende 
nominale hoeveelheden voor voorverpakte 
producten
Handelspraktijken:
Richtlijn 97/7/EG inzake verkopen op 
afstand
Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische 
handel
Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende 
reclame en vergelijkende reclame
Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke 
handelspraktijken

Motivering

De lidstaten moeten de kern van bestaande regelgeving op het gebied van consumenten en 
veiligheid van toepassing laten zijn op nicotinehoudende producten.  De verplichting tot 
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verslaglegging toont aan dat voor een systematischere benadering wordt gekozen en vormt de 
basis voor een evaluatie door de Commissie die tegen april 2017 zal zijn afgerond.
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BIJLAGE – LIJST VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN DOOR 
BELANGHEBBENDEN1

Organisatie
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/

                                               
1 Deze lijst is niet volledig.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska
National Brands Associations
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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