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Amendement 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Amendement 56
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 57
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De productie van tabak in 
achtergestelde gebieden, met name de 
ultraperifere gebieden, die vaak 
samenhangt met specifieke geografische 
en socio-economische kenmerken en 
vanwege de ambachtelijke 
productiemethoden die worden gebruikt 
een culturele waarde heeft, moet 
voldoende aandacht krijgen van de 
Europese Unie, die de lidstaten de 
mogelijkheid moet bieden om specifieke 
maatregelen te treffen om de productie in 
die gebieden in stand te houden.

Or. pt

Amendement 58
Matteo Salvini

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 

(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 
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aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

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.

Or. it

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 59
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. xm

Amendement 60
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61
Catherine Stihler

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 
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 

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

verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben. Ook ingrediënten die 
de verslavende werking of de toxiciteit 
verhogen, worden uitgebannen.

Or. en

Amendement 62
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. xm

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.
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Amendement 63
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 64
Franz Obermayr

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 

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

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 
kunnen vergemakkelijken. Maatregelen die 
leiden tot een ongerechtvaardigde 
gedifferentieerde behandeling van 
gearomatiseerde sigaretten (bv. sigaretten 
met menthol of kruidnagel) moeten worden 
vermeden.

Or. de

Motivering

 Er is geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat tabaksproducten met menthol jongeren 
er eerder toe aanzetten met roken te beginnen dan gewone tabaksproducten.

Amendement 65
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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.
Dringt er bij de Europese Commissie op 
aan om een wetenschappelijke studie te 
laten uitvoeren naar de werkelijke invloed 
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afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken.
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

van deze producten op het beginnen met 
roken.

Or. pt

Amendement 66
Catherine Stihler

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Om te voorkomen dat de additievenmarkt nog verder gesegmenteerd raakt, moeten alle 
additieven worden verboden, met inbegrip van alle aroma's, aangezien deze tabaksproducten 
aantrekkelijker maken, hetgeen indruist tegen de essentie van deze richtlijn.

Amendement 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Amendement 68
Preslav Borissov

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

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

(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. 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.

Or. en

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 6, lid 1, van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 69
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met (16) Het verbod op tabaksproducten met 
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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.

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 van 
wezenlijk belang zijnde additieven moet 
worden toegestaan zolang dat niet 
resulteert in een kenmerkend aroma. De 
Commissie moet zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de toepassing van de 
bepaling inzake kenmerkende aroma's. Bij 
die besluitvorming moeten de lidstaten en 
de Commissie een beroep doen op 
onafhankelijke panels. De toepassing van 
deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. it

Motivering

Aanpassing van de tekst aan artikel 6, lid 1, alinea 2.

Amendement 70
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Door sommige additieven kan bij 
consumenten de indruk worden gewekt dat 
tabaksproducten gezondheidsvoordelen 
bieden, minder gezondheidsrisico's 
opleveren of de mentale waakzaamheid of 
lichamelijke prestaties verbeteren.
Teneinde een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid 
veilig te stellen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat de consumenten, met name 
jongeren, hierover worden geïnformeerd.
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Or. de

Amendement 71
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle tabaksproducten moeten onder de richtlijn vallen gelet op de schadelijke gevolgen ervan 
voor de gezondheid en ongeacht de leeftijdsklasse van de consumenten.

Amendement 72
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 73
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ingrediënten worden vrijgesteld.

Or. de

Motivering

Het verbruik van traditionele snuiftabak en pruimtabak is beperkt tot slechts enkele gebieden 
in Europa en kent een lange traditie. Bovendien worden snuiftabak en pruimtabak 
voornamelijk door ouderen verbruikt. Om die reden moet hiervoor dezelfde uitzondering 
gelden als voor sigaren, cigarillo's en pijptabak.

Amendement 75
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

(Zie het amendement op artikel 6, lid 10)

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Het invoeren 
van gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen is een 
vraagstuk dat onder de discretionaire 
bevoegdheid van elke lidstaat moet blijven 
vallen, terwijl waarschuwingen die louter 
uit tekst bestaan in de hele Unie verplicht 
zijn; zij moeten een groot en zichtbaar deel 
van de verpakking beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moet een 
minimumpercentage voor de te bedekken 
oppervlakte op de buitenverpakking 
worden vastgesteld, zodat de zichtbaarheid 
en doeltreffendheid ervan gewaarborgd is.

Or. el

Motivering

Het al dan niet opnemen van afbeeldingen is een vraagstuk dat onder de discretionaire 
bevoegdheid van elke lidstaat moet blijven vallen. Bovendien moet de term 
"minimumafmetingen" voor alle gezondheidswaarschuwingen worden vervangen door 
"minimumoppervlakte op de buitenverpakking", daar de afmetingen in kwestie niet op alle 
soorten pakjes toegepast kunnen worden. Op deze manier zou op indirecte wijze 
eenvormigheid qua grootte, vorm en presentatie van de pakjes worden opgelegd.

Amendement 77
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 78
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) De etiketteringsregels moeten 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 
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gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

Or. pl

Amendement 79
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) De etiketteringsregels moeten ook 
worden aangepast aan het nieuwe 
wetenschappelijk bewijsmateriaal. Zo is 
bijvoorbeeld de vermelding van het teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehalte op 
sigarettenverpakkingen misleidend 
gebleken, daar dit consumenten in de waan 
brengt dat sommige sigaretten minder 
schadelijk zijn dan andere. Er zijn ook 
aanwijzingen dat grote gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender zijn dan waarschuwingen 
die louter uit tekst bestaan. In het licht 
daarvan moeten gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen in de hele 
Unie verplicht worden; zij moeten een 
zichtbaar deel van de verpakking beslaan. 
Voor alle gezondheidswaarschuwingen 
moeten minimumafmetingen worden 
vastgesteld, zodat de zichtbaarheid en 
doeltreffendheid ervan gewaarborgd is, 
evenals een maximumafmeting teneinde 
niet onevenredig in te grijpen in de 
intellectuele eigendom (artikel 17, lid 2 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie) en de vrijheid van 
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ondernemerschap (artikel 16).

Or. de

Motivering

Onevenredig ingrijpen in de merkrechten en de vrijheid van bedrijven bij het ontwerpen van 
verpakkingen zou ertoe leiden dat producenten hun tabaksproducten voornamelijk van de 
producten van concurrenten kunnen onderscheiden door middel van de prijs, hetgeen 
wederom tot druk op de prijzen zou leiden. Tabaksproducten zouden als gevolg daarvan op 
termijn goedkoper en daarmee met name voor jongeren eenvoudiger te verkrijgen zijn.

Amendement 80
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
voorkomende teksten of kenmerken als 
"laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de verschijningsvorm 
van de individuele sigaretten kunnen de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn. Dat 
moet worden verholpen door te definiëren 
welke tekst op het pakje mag staan.



AM\935348NL.doc 21/125 PE510.660v01-00

NL

worden aangepakt.

Or. el

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn voorziet in de afschaffing van sigaretten met een diameter van 
minder dan 7,5 mm. Uit de desbetreffende rapporten komt echter niet naar voren dat daarmee 
daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de doelstelling van de richtlijn. Veeleer is dit een 
ingreep in de interne markt en de vrije concurrentie. Het lijdt immers geen twijfel dat deze 
rokers over zullen stappen op sigaretten met een veel voorkomende diameter om hun 
rookgewoonte voort te kunnen voortzetten, of hun toevlucht zullen nemen tot gesmokkelde 
producten.

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt door dergelijke 
producten te voorzien van een passende 
verpakking en etikettering, alsmede door 
het informeren van consumenten over 
hun schadelijkheid, zodat de consument 
zich volledig bewust is van de 
consequenties van de consumptie van dat 
product.

Or. pl

Motivering

Dunne sigaretten zijn niet schadelijker, alleen hun verpakking kan misleidend zijn voor de 
consument. Wanneer dit type product echter wordt verpakt volgens de voorschriften uit deze 
richtlijn, bestaat er geen kans meer dat het de consument misleidt.

Amendement 82
Sylvana Rapti

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 

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

Or. en

Amendement 83
Preslav Borissov

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

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de waarschuwingen en 
inzake bepaalde aspecten van de 
verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking kan
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. Dat moet worden 
aangepakt. Bovenstaande tekst en 
kenmerken moeten worden geschrapt en 
vervangen door de algemene verklaring 
"alle sigaretten zijn even schadelijk". 
Hierdoor wordt de consument objectief 
geïnformeerd over het feit dat dunne of 
mentholsigaretten even gevaarlijk zijn als 
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worden aangepakt. gewone sigaretten.

Or. en

Amendement 84
Matteo Salvini

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

Or. it

Amendement 85
Franz Obermayr
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen 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. Uit een recent onderzoek is 
ook gebleken dat rokers van dunne 
sigaretten vaker geloven dat hun eigen 
merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

Or. de

Amendement 86
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te 
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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.

waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 
name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Dringt er bij de 
Europese Commissie op aan om een 
wetenschappelijke studie te laten 
uitvoeren naar de werkelijke invloed van 
deze producten op de tabaksconsumptie.

Or. pt

Amendement 87
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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 door te bepalen welke 
tekst op de verpakking mag worden 
geplaatst en door genormaliseerde 
verpakkingen te gebruiken. Uit studies is 
gebleken dat genormaliseerde 
verpakkingen minder aantrekkelijk zijn 
en gezondheidswaarschuwingen 
doeltreffender maken, waardoor minder 
mensen beginnen met roken en het 
tabaksgebruik afneemt.

Or. en

Amendement 88
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
moeten van sommige etiketteringsvereisten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
moeten onderworpen zijn aan dezelfde 
etiketteringsvereisten als sigaretten en 
shagtabaksproducten. Voor de etikettering 
van deze tabaksproducten moeten 
specifieke regels gelden. De zichtbaarheid 
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betreft. Voor de etikettering van die andere
tabaksproducten moeten specifieke regels 
gelden. De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

van de gezondheidswaarschuwingen op 
rookloze tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Om alle consumenten in de hele EU gelijke bescherming te bieden en een hoog niveau van
gezondheidsbescherming te waarborgen.

Amendement 89
Nora Berra

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 90
Olle Schmidt

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 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 
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illegale handel, met name aan de hand 
van technische capaciteitsopbouw.

Or. en

Amendement 91
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

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.

Or. en

Amendement 92
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de 
Raad van 13 november 1989 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 

Schrappen
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etikettering van tabaksproducten alsmede 
het verbod van bepaalde tabaksproducten 
voor oraal gebruik38 is de verkoop van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik verboden. Richtlijn 2001/37/EG 
heeft dat verbod bevestigd. Artikel 151 van 
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, 
Finland en Zweden verleent het 
Koninkrijk Zweden een afwijking van dat 
verbod39. Het verbod om tabak voor oraal 
gebruik te verkopen, moet worden 
gehandhaafd om te vermijden dat een 
product op de interne markt wordt 
gebracht dat verslavend is, schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid heeft en 
voor jongeren aantrekkelijk is. Voor 
andere rookloze tabaksproducten die niet 
voor de massamarkt bestemd zijn, wordt 
een strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.
__________________
38 PB L 359 van 8.12.1989, blz. 1.
39 PB C 241 van 29.8.1994.

Or. en

Amendement 93
Preslav Borissov

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 

(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. Bovendien kan dit 
het op de markt brengen van
namaakproducten eenvoudiger maken. 
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om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij. De verkoop van 
tabaksproducten op afstand door 
ondernemingen aan consumenten wordt 
verder gereglementeerd door 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de 
consument bij op 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.

Daarom moet de grensoverschrijdende 
verkoop van tabaksproducten op afstand
worden verboden.

Or. en

Amendement 94
Nora Berra

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 

(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. 
Grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand dienen derhalve te worden 
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om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij. 
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op
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.

verboden.

Or. fr

Amendement 95
Matteo Salvini

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 

(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 dreigt 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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grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij. De verkoop van 
tabaksproducten op afstand door 
ondernemingen aan consumenten wordt 
verder gereglementeerd door 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten, die na 13 juni 2014 zal 
worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten.

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 96
Olga Sehnalová

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgesteld 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 

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand moet worden verboden 
omdat het jongeren gemakkelijker toegang 
geeft tot tabaksproducten en de naleving 
van de voorschriften deze richtlijn dreigt te 
ondergraven.
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grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij. 
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten.

Or. cs

Motivering

Strikte handhaving van het verbod op verkoop aan minderjarigen is volgens deskundigen een 
belangrijke preventiemaatregel ter bescherming van minderjarigen tegen de gevolgen van 
roken.

Amendement 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

(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 
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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.

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 moet de 
oprichting van een door 
tabaksproducenten gefinancierd fonds 
overwogen worden, waaruit 
antirookcampagnes worden gefinancierd. 
De lidstaten moeten de minimumleeftijd 
waarop tabaksproducten mogen worden 
gekocht uniformeren en vaststellen op 18 
jaar.

Or. pl

Amendement 98
Olle Schmidt

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 

(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 nicotinehoudende 
producten bedoeld voor medische 
doeleinden voor menselijk gebruik aan 
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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 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

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. 

Or. en

Motivering

Aangezien er niet-medische nicotinehoudende producten bestaan die bedoeld zijn als 
alternatief voor roken, zou het niet passend zijn om de farmaceutische regelgeving toe te 
passen op alle nicotinehoudende producten.

Amendement 99
Nora Berra

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 gebruik42

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 

(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 gebruik42

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 
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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 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

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.

Or. fr

Amendement 100
Nora Berra

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

Or. fr
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Amendement 101
Matteo Salvini

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.

Or. it

(Zie het amendement op artikel 6, lid 2, alinea 2)

Amendement 102
Wim van de Camp

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 

(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 
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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.

vaststelling van de meetmethoden voor
emissies, de vaststelling van maximale 
hoeveelheden van ingrediënten die de 
toxiciteit of de verslavende werking 
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.

Or. en

Amendement 103
Antonyia Parvanova

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 

(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 
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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.

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 het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

Alle tabaksproducten moeten onder de richtlijn vallen gelet op de schadelijke gevolgen ervan 
voor de gezondheid en ongeacht de leeftijdsklasse van de consumenten.

Amendement 104
Matteo Salvini
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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 
aanpassing van maximumgehalten in 
emissies en de meetmethoden daarvoor, de 
vaststelling van maximale hoeveelheden 
van ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, de methode 
om uit te maken of een tabaksproduct een 
kenmerkend aroma heeft, het gebruik van 
gezondheidswaarschuwingen, eenduidige 
identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. it
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(Zie de amendementen op artikel 3 en op artikel 6, lid 2, alinea 2)

Amendement 105
Franz Obermayr

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 

(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 bepaling van 
centrale elementen van overeenkomsten 
met onafhankelijke derden voor de opslag 
van gegevens, en de herziening van 
bepaalde vrijstellingen voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak 
en rookloze tabaksproducten. 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.
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op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 106
Robert Rochefort

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.

Or. fr

Amendement 107
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Deze richtlijn zorgt voor volledige 
harmonisatie van bepaalde aspecten 
inzake de productie, de presentatie en de 
verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten. De lidstaten mogen niet
worden toegestaan voorschriften in hun
nationale wetgeving te handhaven of in te 
voeren die afwijken van de etiketterings-
en verpakkingsvereisten in deze richtlijn.
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voorschriften moeten noodzakelijk en 
evenredig zijn en mogen geen middel tot 
willekeurige discriminatie of een verkapte 
beperking van de handel tussen de 
lidstaten vormen. Strengere nationale 
voorschriften moeten vooraf aan de 
Commissie ter kennis worden gebracht en 
door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt.

Or. xm

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 108
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat mag echter geen afwijkende 
maatregelen ten aanzien van de 
verschijningsvorm en de verkoop van 
tabaksproducten invoeren. Dit betreft met 
name etiketterings- en 
verpakkingsvoorschriften.
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of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf 
aan de Commissie ter kennis worden 
gebracht en door haar worden 
goedgekeurd, waarbij zij rekening houdt 
met het hoge niveau van bescherming van 
de volksgezondheid dat deze richtlijn tot 
stand brengt.

Or. de

Motivering

Als gevolg van afwijkende etiketterings- en verpakkingsvoorschriften in de lidstaten zou het 
vrije verkeer van goederen voor tabaksproducten binnen de interne markt drastisch beperkt 
worden. Bovendien zijn strengere maatregelen voor verpakkingen, zoals het zogeheten "Plain 
Packaging" niet doeltreffend, omdat het daardoor eenvoudiger wordt namaakproducten te 
vervaardigen.

Amendement 109
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Een lidstaat die het noodzakelijk 
acht om nationale en/of regionale 
voorschriften te handhaven en/of in te 
voeren om traditionele tabaksplantages in 
stand te houden vanwege de socio-
economische afhankelijkheid van de 
bevolking en de culturele waarde van de 
productie, moet worden toegestaan dat te 
doen.

Or. pt

Amendement 110
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
verbruik van dergelijke producten niet 
verbieden of beperken.

Or. xm

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 111
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41



PE510.660v01-00 48/125 AM\935348NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben strengere voorschriften voor 
tabaksproducten in te voeren, die zij 
noodzakelijk achten, teneinde de 
volksgezondheid te beschermen, indien 
dergelijke voorschriften niet binnen de 
werkingssfeer van de bepalingen van deze 
richtlijn vallen. Indien tabaksproducten of 
aanverwante producten voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn, dan mogen de 
lidstaten de invoer, de verkoop of het 
verbruik van deze producten niet 
verbieden of beperken.

Or. de

Motivering

Als gevolg van afwijkende etiketterings- en verpakkingsvoorschriften in de lidstaten zou het 
vrije verkeer van goederen voor tabaksproducten binnen de interne markt drastisch beperkt 
worden. Bovendien zijn strengere maatregelen voor verpakkingen, zoals het zogeheten "Plain 
Packaging" niet doeltreffend, omdat het daardoor eenvoudiger wordt namaakproducten te 
vervaardigen.

Amendement 112
Toine Manders

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) De lidstaten moeten het recht op 
schone lucht eerbiedigen in de geest van 
de artikelen 7 ter en 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten, 
dat het recht op veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden en het recht van 
eenieder op een zo hoog mogelijk niveau 
van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid vaststelt. Dit valt binnen de 
doelstelling van artikel 37 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, waarin is bepaald dat een 
hoog niveau van milieubescherming en de 
verbetering van de kwaliteit van het 
milieu in het beleid van de Unie moeten 
worden geïntegreerd.

Or. en

Amendement 113
Toine Manders

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 

(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 
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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.

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 
Europese Unie te waarborgen. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moeten het 
recht van de Europese Unie en de 
pertinente internationale verplichtingen 
worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 114
Christian Engström

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verbod om tabak voor oraal gebruik 
in de handel te brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verbod om tabak voor oraal gebruik 
in de handel te brengen;

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Preslav Borissov
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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;

Or. en

Amendement 117
Nora Berra

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;

Or. fr

Amendement 118
Matteo Salvini

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;

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 119
Lara Comi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "additief": een stof in een 
tabaksproduct, een verpakkingseenheid 
ervan of enige buitenverpakking, met 
uitzondering van tabaksbladeren en 
andere natuurlijke of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant;

Schrappen

Or. it

Motivering

Dit amendement heeft als doel de definitie van "additief" en de verwijzingen ernaar in de tekst 
te schrappen, omdat indiener het niet eens is met het voornemen om de stoffen die zich op de 
verpakking bevinden te reguleren middels een richtlijn, met uitzondering van stoffen die vanaf 
de verpakking in het eindproduct terechtkomen. Bovendien lijkt het passender om stoffen die 
in het eindproduct terechtkomen, te reguleren aan de hand van de definitie van "ingrediënt", 
waarbij artikel 2, punt 2, door het amendement overbodig wordt.

Amendement 120
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "additief": een stof in een 
tabaksproduct, een verpakkingseenheid 
ervan of enige buitenverpakking, met 
uitzondering van tabaksbladeren en andere 
natuurlijke of niet-getransformeerde delen 
van de tabaksplant;

(2) "additief": een stof gebruikt voor de 
productie van een tabaksproduct, met 
uitzondering van tabaksbladeren en andere 
natuurlijke of niet-getransformeerde delen 
van de tabaksplant, en bestemd om 
aanwezig te zijn in het eindproduct;

Or. xm

Amendement 121
Matteo Salvini
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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

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 122
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
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.

Or. xm

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.
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Amendement 123
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
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 of menthol en die het 
resultaat is van een additief of combinatie 
van additieven, met inbegrip van maar niet 
enkel van fruit, specerijen, kruiden, 
alcohol, kandij of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

Or. pt

Amendement 124
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
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 of 
vanille, die kan worden waargenomen voor 
of bij het beoogde gebruik van het 
tabaksproduct;

Or. de

Amendement 125
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. xm

Motivering

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

Amendement 126
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "grensoverschrijdende verkoop op 
afstand": een dienst voor de verkoop op 
afstand waarbij de consument zich op het 
tijdstip waarop hij het product bestelt, 
bevindt in een andere lidstaat dan de 
lidstaat of het derde land waar de detaillist 
is gevestigd; een detaillist wordt geacht te 
zijn gevestigd in een lidstaat:

(11) "grensoverschrijdende verkoop op 
afstand": een dienst voor de verkoop op 
afstand waarbij de consument zich op het 
tijdstip waarop hij het product bestelt, 
bevindt in een andere lidstaat dan de 
lidstaat of het derde land waar de detaillist 
is gevestigd;

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 127
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in het geval van een natuurlijk 
persoon, indien de zetel van zijn/haar 
bedrijf zich in die lidstaat bevindt;

Schrappen
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Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 128
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in andere gevallen, indien zijn 
statutaire zetel, hoofdbestuur of 
hoofdvestiging, met inbegrip van een 
filiaal, agentschap of enige andere 
vestiging, zich in die lidstaat bevindt;

Schrappen

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 129
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "ingrediënt": een additief, tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-getransformeerde 
delen van de tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak), en elke in een afgewerkt 
tabaksproduct aanwezige stof, met 
inbegrip van papier, filters, inkt, capsules
en kleefstoffen;

(18) "ingrediënten": stoffen of 
bestanddelen - met uitzondering van 
tabaksbladeren en andere natuurlijke of 
niet-getransformeerde delen van de 
tabaksplant - die bij de productie of de 
bereiding van tabaksproducten worden 
gebruikt en nog in het eindproduct 
aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde 
vorm, met inbegrip van papier, filters, inkt 
en kleefstoffen;

Or. xm

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie wordt vervangen door de definitie in artikel 2 
van Richtlijn 2001/37/EG.
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Amendement 130
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "ingrediënt": een additief, tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak), en elke in een afgewerkt 
tabaksproduct aanwezige stof, met inbegrip 
van papier, filters, inkt, capsules en 
kleefstoffen;

(18) "ingrediënt": een additief en elke in 
een afgewerkt tabaksproduct aanwezige 
stof, met inbegrip van papier, filters, inkt, 
capsules en kleefstoffen;

Or. it

Motivering

Net als in de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van 
Richtlijn 2001/110/EG inzake honing is het ook in dit geval van belang onderscheid te maken 
tussen ingrediënten en natuurlijke bestanddelen van een product. Tabak moet derhalve 
worden beschouwd als een natuurlijk bestanddeel van tabaksproducten.

Amendement 131
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "ingrediënt": een additief, tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak), en elke in een afgewerkt 

(18) "ingrediënt": elke stof die wordt 
gebruikt bij de productie of de bereiding 
van een tabaksproduct of van elk 
bestanddeel van een tabaksproduct (met 
inbegrip van papier, filters, inkt, capsules 
en kleefstoffen) dat nog steeds aanwezig is 
in een afgewerkt tabaksproduct;
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tabaksproduct aanwezige stof, met
inbegrip van papier, filters, inkt, capsules 
en kleefstoffen;

Or. it

Motivering

Het verdient de voorkeur om de definitie van "ingrediënt" overeen te laten stemmen met die 
welke in de vigerende tabaksproductenrichtlijn is opgenomen. Tabaksbladeren, residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen en het pakje zijn daarin niet opgenomen. De definitie betreft in 
feite de stoffen (anders dan tabak) die door de producent is toegevoegd en die aanwezig zijn
in het eindproduct.

Amendement 132
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "natuurlijk bestanddeel": tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 
tabak);

Or. it

(Zie het amendement op artikel 2, punt 18)

Motivering

Net als in de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van 
Richtlijn 2001/110/EG inzake honing is het ook in dit geval van belang onderscheid te maken 
tussen ingrediënten en natuurlijke bestanddelen van een product. Tabak moet derhalve 
worden beschouwd als een natuurlijk bestanddeel van tabaksproducten.

Amendement 133
Sylvana Rapti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

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;

Or. en

Amendement 134
Gino Trematerra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

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": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct gemeten in gram;

Or. it

Amendement 135
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

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;

Or. it
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Amendement 136
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

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": de maximale 
hoeveelheid van een stof in een 
tabaksproduct gemeten in gram;

Or. it

Motivering

De mogelijkheid dat het maximumgehalte voor een emissie ook nul kan bedragen, maakt de 
weg vrij voor een feitelijk verbod op alle tabaksproducten die momenteel op de markt 
verkrijgbaar zijn.

Amendement 137
Matteo Salvini

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 Nederlandse 
versie.)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Amendement 138
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) "genormaliseerde verpakking": 
de normalisatie van de kleur, het 
lettertype, de afmetingen en de plaats van 
merknamen en varianten op de 
verpakking en de normalisatie van de 
kleur van de verpakking;

Or. en

Amendement 139
Matteo Salvini

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": "in de handel 
brengen": de terbeschikkingstelling van 
producten aan consumenten in de Unie, al 
dan niet tegen betaling;

Or. it

(Zie de amendementen op artikel 16)

Amendement 140
Wim van de Camp

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

Or. xm

Amendement 141
Wim van de Camp

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": 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;

Or. xm

Amendement 142
Wim van de Camp

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 
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, 

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

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;

Or. xm

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 143
Matteo Salvini

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 
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;

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 
verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 25 % in de hele Unie, 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 de hele Unie 
voor de respectieve productcategorie, op 
basis van Eurobarometerverslag ____ 
[deze datum zal worden vastgesteld bij de 
goedkeuring van de richtlijn] of 
gelijkwaardige prevalentiestudies;

Or. it
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Amendement 144
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) "rooktabak": een ander tabaksproduct 
dan een rookloos tabaksproduct;

(33) "rooktabak": een tabaksproduct dat 
bestemd is om te worden verbrand;

Or. xm

Amendement 145
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 –punt 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) "tabaksproducten": producten die 
kunnen worden gebruikt voor consumptie 
door consumenten en die, al is het slechts 
ten dele, bestaan uit tabak, ook indien 
genetisch gemodificeerd;

(34) "tabaksproducten": producten die 
kunnen worden gebruikt voor consumptie 
door consumenten en die, al is het slechts 
ten dele, bestaan uit tabak;

Or. el

Amendement 146
Preslav Borissov

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 ten minste dertig jaar 
achtereen gebruikt is in een lidstaat of in 
een deel van een lidstaat;
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Or. en

Motivering

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

Amendement 147
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) “producten met een beperkt 
risico”: producten die tabak bevatten en 
die als zij op de markt worden gebracht 
het risico op ziekten die worden 
veroorzaakt door de consumptie van 
conventionele tabaksproducten 
aanzienlijk beperken. 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 moeten worden 
goedgekeurd.

Or. pt

Amendement 148
Ian Hudghton

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 ter) "genormaliseerde verpakking": 
de normalisatie van de kleur van de 
verpakking en de verwijdering van alle 
branding van de verpakking, met 
uitzondering van de merknaam, die in een 
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genormaliseerd lettertype en op een 
genormaliseerde plaats op de verpakking 
wordt vermeld. De normalisatie kan 
worden uitgebreid naar de vorm, de 
afmetingen, de wijze van openen en 
andere uiterlijke kenmerken van de 
verpakking. De desbetreffende wettelijke 
opschriften, zoals 
gezondheidswaarschuwingen en 
accijnszegels, worden op de verpakking 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 149
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 quater) "tabaksproduct met een 
beperkt risico": elk tabaksproduct dat het 
risico op door traditionele 
tabaksproducten veroorzaakte ziekten 
vermindert.

Or. it

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 17. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten wetenschappelijk hebben vastgesteld dat bepaalde nieuwsoortige 
tabaksproducten minder schadelijke kenmerken vertonen, moeten er doeltreffende 
regelgevingsinstrumenten worden vastgesteld en moet de verstrekking van correcte informatie 
aan de consument mogelijk worden gemaakt. 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 150
Patricia van der Kammen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 151
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. el

Motivering

Maximumgehalten worden gezien als essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling en 
elke wijziging daarvan moet derhalve worden onderworpen aan de gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 152
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 154
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Or. it

Motivering

Indiener is het er niet mee eens dat de Commissie de bevoegdheid krijgt om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de maximumgehalten voor teer, nicotine en koolmonoxide te 
verlagen, aangezien het geen secundaire, maar essentiële aspecten van de richtlijn betreft (in 
feite het verbieden van elk willekeurig tabaksproduct dat momenteel op de markt verkrijgbaar 
is) overeenkomstig artikel 290, lid 1, VWEU. Het is fundamenteel het Europees Parlement en 
de Raad hierbij te betrekken.

Amendement 155
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten aan te 
passen aan de internationaal 
overeengekomen normen.

Or. it

Amendement 156
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 

Schrappen
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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.

Or. nl

Amendement 157
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 

Schrappen
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van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. de

Amendement 158
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. xm

Motivering

Maximumgehalten worden als essentiële onderdelen beschouwd van een wetgevingshandeling 
en elk amendement betreffende die onderdelen moet derhalve worden onderworpen aan de 
gewone wetgevingsprocedure.
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Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. el

Motivering

Maximumgehalten worden gezien als essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling en 
elke wijziging daarvan moet derhalve worden onderworpen aan de gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 160
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten gaat de Commissie na 
wat de passende beleidsreactie is, met 
inbegrip van, in voorkomend geval, de 
indiening van een voorstel tot wijziging 
van deze richtlijn overeenkomstig de 
bevindingen van het in artikel 23 bedoelde 
verslag.

Or. en

Amendement 161
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.
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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.

Or. it

Motivering

Opsplitsing in lid 3 en lid 3 bis om de tekst duidelijker te maken.

Amendement 162
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.
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koolmonoxidegehalten.

Or. it

Motivering

De vaststelling van maximumniveaus voor andere emissies is zonder meer gericht op het 
wijzigen van essentiële elementen van de richtlijn in de zin van artikel 290, lid 1, VWEU, en 
mag om die reden niet aan de Commissie worden overgelaten zonder het Parlement en de 
Raad erbij te betrekken.

Amendement 163
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 3 
vastgestelde maximumgehalten aan te 
passen:
a) aan de eventuele internationaal 
overeengekomen normen, of
b) wanneer uit wetenschappelijke 
gegevens blijkt dat deze de toxische of 
verslavende werking van tabaksproducten 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. it

Motivering

Opsplitsing in lid 3 en lid 3 bis en herformulering van het tweede deel om de tekst duidelijker 
te maken.

Amendement 164
Konstantinos Poupakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

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

Amendement 165
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 166
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.

Or. xm

Amendement 167
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 168
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. xm

Amendement 169
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 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 aan te passen.
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Or. it

Motivering

Opsplitsing in lid 4 en lid 4 bis om de tekst duidelijker te maken.

Amendement 170
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

(Zie overweging 31 van Richtlijn 2001/37/EG)

Amendement 171
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. xm
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Amendement 172
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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, 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.

Or. xm

Amendement 173
Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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, 
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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.

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.

Or. en

Amendement 174
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de lijst gaat een verklaring waarin 
wordt uiteengezet waarom die 
ingrediënten aan die tabaksproducten 
worden toegevoegd. De lijst vermeldt hun 
status, met name of de ingrediënten zijn 
geregistreerd krachtens Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen 
(REACH)47, en hun indeling in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels48. Bij de lijst gaan tevens de voor 
de producent of de importeur beschikbare 
toxicologische gegevens betreffende die 
ingrediënten in verbrande en onverbrande 
vorm, naar gelang van het geval, waarbij 
inzonderheid de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid van de consument worden 
vermeld en mogelijke verslavende effecten 
in aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 

Bij de lijst gaan tevens de voor de 
producent of de importeur beschikbare 
toxicologische gegevens betreffende die 
ingrediënten in verbrande en onverbrande 
vorm, naar gelang van het geval, waarbij 
inzonderheid de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid van de consument worden 
vermeld en mogelijke verslavende effecten 
in aanmerking worden genomen. De lijst 
wordt opgesteld in afnemende volgorde 
naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Behalve voor 
teer, nicotine en koolmonoxide en voor de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden.
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naar gewicht van de respectieve 
ingrediënten van het product. Behalve voor 
teer, nicotine en koolmonoxide en voor de 
in artikel 4, lid 4, bedoelde emissies 
vermelden de producenten en importeurs 
de gebruikte meetmethoden. De lidstaten 
kunnen voorts eisen dat de producenten 
en importeurs andere door de bevoegde 
nationale autoriteiten voor te schrijven 
metingen uitvoeren om de gevolgen van 
stoffen voor de gezondheid na te gaan, 
onder meer rekening houdend met de 
verslavendheid en toxiciteit ervan.

Or. xm

Motivering

Teveel administratieve lasten voor het mkb.

Amendement 175
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Andere tabaksproducten dan 
sigaretten zijn vrijgesteld van de 
toepassing van dit artikel zolang de in 
artikel 4, lid 4 bis bedoelde 
communautaire meetmethoden nog niet 
zijn vastgesteld.

Or. it

(Zie overweging 31 van Richtlijn 2001/37/EG)

Amendement 176
Wim van de Camp

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



AM\935348NL.doc 83/125 PE510.660v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak zijn vrijgesteld 
van de vereiste om gegevens over emissies 
en gehalten in te dienen totdat 
meetmethoden op communautair niveau 
zijn ontwikkeld. 

Or. xm

Motivering

Volgens overweging (31) van Richtlijn 2001/37/EG dienen voor andere tabaksproducten dan 
sigaretten op communautair niveau normen en meetmethoden te worden ontwikkeld. De 
Commissie werd verzocht daartoe passende voorstellen in te dienen. De ontwikkeling van 
dergelijke methoden heeft tot dusver nog niet plaatsgevonden.

Amendement 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. 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.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig overweging (31) van Richtlijn 2001/37/EG moeten er voor andere 
tabaksproducten dan sigaretten en shagtabak op communautair niveau normen en 
meetmethoden worden ontwikkeld. De Commissie is verzocht passende voorstellen in te 
dienen. Tot op heden zijn er echter nog geen methoden ontwikkeld.
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Amendement 178
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van rooktabak met een 
kenmerkend aroma.

Or. en

Motivering

Aroma's zijn een onderdeel van rookloze tabakproducten en worden in 70 % van die 
producten gebruikt, maar slechts in 5 % van de sigaretten. Rookloze tabaksproducten vormen 
een alternatief voor sigaretten en hebben een veel lager risico. Het is van belang om rookloze 
tabaksproducten niet te benadelen ten opzichte van sigaretten en om rokers te stimuleren om 
over te stappen. Gelet op het geringe aantal rokers en aan roken gerelateerde ziektegevallen 
in Zweden, en op het feit dat dit grotendeels toe te schrijven is aan de uitsluitend in Zweden 
beschikbare tabak voor oraal gebruik, zou het niet juist zijn als de EU de wetgeving op het 
gebied van tabak voor oraal gebruik wijzigt terwijl de Zweedse regering hiertegen gekant is, 
met name omdat niet bewezen is dat de wijziging gunstig uitpakt en de uitgesproken 
gezondheidsvoordelen die verband houden met de Zweedse ervaring met tabak voor oraal 
gebruik, niet ondermijnt.

Amendement 179
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

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

Or. en
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Motivering

Het beginsel van artikel 15 van deze richtlijn, waarin voor Zweden een culturele afwijking is 
vastgesteld met betrekking tot tabak voor oraal gebruik, moet ook gelden voor het 
reglementeren van ingrediënten, aangezien Zweedse culturele tabak vaak gearomatiseerd is.

Amendement 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma, indien door middel 
van wetenschappelijk onderzoek 
eenduidig is aangetoond dat het 
betreffende additief de toxiciteit of de 
verslavende werking van het product 
verhoogt.

Or. pl

Motivering

Toepassing van kenmerkende aroma's kan niet verboden worden, wanneer er geen bewijs is 
dat zij de schadelijkheid van het tabaksproduct verhogen. Elk tabaksproduct is schadelijk 
voor de gezondheid, onafhankelijk van zijn aroma of smaak. Zonder passende motivering kan 
een enkel product dus niet verboden worden.

Amendement 181
Preslav Borissov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma.

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma. Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor menthol, 
aangezien menthol wordt beschouwd als 
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een traditioneel tabaksaroma en niet kan 
worden ingedeeld bij de andere 
tabaksaroma's.

Or. en

Amendement 182
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
rooktabak van wezenlijk belang zijn, niet 
verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

Or. en

Amendement 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 verbieden.

Or. pl

Amendement 184
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 verbieden het gebruik van 
additieven.

Or. en

Amendement 185
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
ingrediënten die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet beperken of verbieden, zolang het 
gebruik van bovengenoemde ingrediënten
niet resulteert in een product met een 
kenmerkend aroma.

Or. it

Motivering

Dit amendement is een gevolg van het schrappen van de definitie van "additief". Daarnaast is 
de verwijzing in de tweede zin naar additieven die niet resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma, onduidelijk, aangezien in de eerste zin van het lid gewezen wordt op een 
verbod op tabak met een kenmerkend aroma. Daarnaast is het onduidelijk wanneer 
een additief "van wezenlijk belang" is voor de vervaardiging van tabaksproducten, hetgeen 
kan leiden tot uiteenlopende besluitvorming in de lidstaten.

Amendement 186
Matteo Salvini
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 22 
uitvoeringshandelingen vast te stellen om 
uniforme regels vast te stellen met 
betrekking tot de procedures om uit te 
maken of een tabaksproduct binnen de 
werkingssfeer van lid 1 valt.

Or. it

Amendement 187
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 188
Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 189
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie leidt op grond van onduidelijkheid van de begrippen tot 
rechtsonzekerheid.

Amendement 190
Jolanta Emilia Hibner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, 
indien door middel van wetenschappelijk 
onderzoek eenduidig is aangetoond dat 
het betreffende additief de toxiciteit of de 
verslavende werking van het product 
verhoogt. Filters en capsules mogen geen 
tabak bevatten.

Or. pl

Amendement 191
Constance Le Grip

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Lijkt alleen van toepassing te zijn op de Franse versie.
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Amendement 192
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Lid 5 is niet van toepassing op 
technische apparatuur die als doel heeft 
bepaalde schadelijke rookbestanddelen te 
verminderen of tabaksproducten beter 
biologisch afbreekbaar te maken.

Or. it

Amendement 193
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 194
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 195
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 196
Antonyia Parvanova
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle tabaksproducten moeten onder de richtlijn vallen gelet op de schadelijke gevolgen ervan 
voor de gezondheid en ongeacht de leeftijdsklasse van de consumenten.

Amendement 197
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 198
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 200
Wim van de Camp
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 rookloze tabaksproducten 
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5.

Or. xm

Motivering

De vaststelling van nieuwe verplichtingen voor de relevante tabaksproducten heeft gevolgen 
voor de werkingssfeer van artikel 6. Daarom moet deze zaak onder de besluitvorming van de 
medewetgevers blijven vallen en worden onderworpen aan de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 tabak voor oraal gebruik zijn 
vrijgesteld van het verbod in de leden 1 en 
5.

Or. de
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Motivering

Het verbruik van traditionele snuiftabak en pruimtabak is beperkt tot slechts enkele gebieden 
in Europa en kent een lange traditie. Bovendien worden snuiftabak en pruimtabak 
voornamelijk door ouderen verbruikt. Ook bij de etiketteringsvoorschriften volgens artikel 10 
en 11 gelden voor snuiftabak en pruimtabak dezelfde, minder restrictieve bepalingen als voor 
sigaren, cigarillo's en pijptabak. Met het oog daarop moet bij artikel 6 dezelfde uitzondering 
van toepassing zijn.

Amendement 202
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, waterpijptabak 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.

Or. it

Motivering

Uit de Eurobarometer blijkt dat jongeren en studenten vaker aangeven waterpijpen te 
gebruiken dan andere groepen.

Amendement 203
Manfred Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 rookloze tabaksproducten 
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5. Ook snuiftabaksproducten 
zijn hiervan vrijgesteld. 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.

Or. de

Amendement 204
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 rookloze tabaksproducten 
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5.

Or. de

Amendement 205
Anna Hedh, Åsa Westlund
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Tabak voor oraal gebruik wordt 
vrijgesteld van de in de leden 1, 2 en 3 van 
artikel 6 vastgestelde vereisten. 

Or. sv

Amendement 206
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. en

Motivering

Gezien artikel 15 van deze richtlijn valt de regelgeving van tabak voor oraal gebruik niet 
binnen het werkingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 207
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, worden 

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, worden 
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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.

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 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.

Or. el

Motivering

Accijnszegels moeten worden aangebracht op de opening van het pakje tabaksproducten 
zodat zij bij opening worden verscheurd. Op die manier wordt voorkomen dat dezelfde 
accijnszegels meerdere malen worden gebruikt en illegale handel ontstaat.

Amendement 208
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 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 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.

Or. en
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Amendement 209
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 niet verwijderd 
kunnen worden en dat ze onuitwisbaar en
zichtbaar zijn. Bij gebruik van alle soorten
accijnszegels, prijsstickers, merktekens 
voor het volgen en traceren, 
veiligheidskenmerken of enigerlei 
omhulsel, zakje, huls, doos of enig ander 
instrument blijven de 
gezondheidswaarschuwingen zichtbaar en 
leesbaar. Hetzelfde geldt voor het ontwerp 
van de opening van de 
verpakkingseenheid.

Or. en

Amendement 210
Preslav Borissov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gezondheidswaarschuwingen op de 
belangrijkste oppervlakte van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking volledig zichtbaar zijn. 
Wanneer tabaksproducten in de handel 
worden gebracht, blijven de 
gezondheidswaarschuwingen bij gebruik 
van omhulsels, zakjes, hulzen, dozen of 
andere instrumenten, zichtbaar en 
leesbaar. 
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Or. en

Amendement 211
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De gezondheidswaarschuwingen 
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.

Or. el

Motivering

Accijnszegels moeten worden aangebracht op de opening van het pakje tabaksproducten 
zodat zij bij opening worden verscheurd. Op die manier wordt voorkomen dat dezelfde 
accijnszegels meerdere malen worden gebruikt en illegale handel ontstaat.

Amendement 212
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Afbeeldingen van verpakkingseenheden 
en buitenverpakkingen die zijn gericht op 
consumenten in de Unie moeten voldoen 
aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

7. De facultatieve afbeeldingen van 
verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen die zijn gericht op 
consumenten in de Unie moeten voldoen 
aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

Or. el
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Motivering

Het al dan niet opnemen van afbeeldingen is een vraagstuk dat onder de discretionaire 
bevoegdheid van elke lidstaat moet blijven vallen.

Amendement 213
Ian Hudghton

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Teneinde de volksgezondheid te 
beschermen kunnen de lidstaten nationale 
voorschriften handhaven of invoeren 
betreffende de etikettering en verpakking 
van tabaksproducten die verder gaan dan 
het in deze richtlijn bepaalde, met 
inbegrip van het handhaven of invoeren 
van bepalingen die normalisatie van de 
verpakking van tabaksproducten mogelijk 
maken.

Or. en

Amendement 214
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
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waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. el

Motivering

Deze afmetingen kunnen niet op alle soorten pakjes toegepast worden. Op deze manier zou op 
indirecte wijze eenvormigheid qua grootte, vorm en presentatie van de pakjes worden 
opgelegd en zou een enorme scheeftrekking van de concurrentie worden veroorzaakt.

Amendement 215
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. en

Amendement 216
Gino Trematerra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. it

Amendement 217
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap in zwarte 
vetgedrukte Helvetica-letters op een witte 
of gekleurde achtergrond gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. it
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Amendement 218
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap kan maximaal 50% beslaan 
van de oppervlakte waarop zij wordt 
gedrukt.

Or. de

Amendement 219
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap duidelijk 
zichtbaar gedrukt op de zijkanten van de 
verpakkingseenheid, op zo'n manier dat zij 
het grootste deel van het oppervlak 
beslaan. Bij shagtabak wordt de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
oppervlakte die zichtbaar wordt als de 
verpakkingseenheid wordt geopend. Zowel 
de algemene waarschuwing als de 
informatieve boodschap beslaat 50 % van 
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oppervlakte waarop zij wordt gedrukt. de oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. pt

Amendement 220
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 45 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt. Bij 
rooktabak anders dan sigaretten en 
shagtabak worden de algemene 
waarschuwing en de informatieve 
boodschap gedrukt op de zijkanten van de 
verpakkingseenheid. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop deze wordt gedrukt.

Or. en

Amendement 221
Lara Comi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 50 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. it

Motivering

Wanneer de hoogte en breedte van de gezondheidswaarschuwingen in millimeters worden 
vastgelegd, worden vele verpakkingsformaten van de markt geweerd en krijgen de pakjes een 
homogene vorm en ontwerp. Hierdoor komt de marktwaarde onder druk te staan en neemt het 
risico op illegale handel toe, zonder dat er gunstige gezondheidseffecten optreden. Dit alles 
heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de belastinginkomsten. Het in dit lid 
bepaalde maakt daarnaast inbreuk op de TBT- en de TRIPS-overeenkomst van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Amendement 222
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de tekst van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gezondheidswaarschuwingen 
aan te passen aan de wetenschappelijke 
en marktontwikkelingen;
b) om de plaats, het formaat, de layout en 
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het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Or. nl

Amendement 223
Wim van de Camp

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

Or. xm

Amendement 224
Franz Obermayr

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

Or. de

Amendement 225
Lara Comi
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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

Or. it

Amendement 226
Pablo Arias Echeverría

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

Or. es

Amendement 227
Matteo Salvini

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.

b) om de layout en het ontwerp van de in 
dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van de puntgrootte 
van het lettertype en de achtergrondkleur 
ervan, rekening houdend met de 
taalvereisten van elke lidstaat.
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Or. it

Amendement 228
Adam Bielan

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.

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

Or. pl

Amendement 229
Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) bestaan uit een van de in bijlage I 
bedoelde waarschuwende teksten;

Or. el

Motivering

Het al dan niet opnemen van afbeeldingen is een vraagstuk dat onder de discretionaire 
bevoegdheid van elke lidstaat moet blijven vallen.

Amendement 230
Catherine Stihler

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



AM\935348NL.doc 111/125 PE510.660v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 85 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en

Amendement 231
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 232
Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan ten minste 50% en maximaal 
65% van de buitenvoorkant en -achterkant 
van de verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. de

Amendement 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 43% van de buitenvoorkant en 
62% van de buitenachterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. de

Amendement 234
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. xm

Amendement 235
Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en

Amendement 236
Gino Trematerra
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. it

Amendement 237
Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. el

Motivering

Een vergroting van de gezondheidswaarschuwingen moet binnen redelijke perken blijven en 
mag er niet toe leiden dat meer dan 50% van de verpakkingsoppervlakte daardoor in beslag 
wordt genomen.

Amendement 238
Preslav Borissov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en
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Amendement 239
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50% van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. pt

Amendement 240
Franz Obermayr

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50% van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. de

Amendement 241
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. it
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Motivering

Wanneer de waarschuwingen worden vergroot tot 50 %, is dat meer dan genoeg om te 
voldoen aan de doelstelling van het informeren van de consument. Daarnaast is niet bewezen 
dat vergroting van de gezondheidswaarschuwingen het tabaksgebruik vermindert. De 
bepaling dat de waarschuwingen 75 % van het oppervlak moeten beslaan, brengt 
fundamentele rechten die door de EU en de WTO-overeenkomsten worden beschermd, in 
gevaar, zoals de rechten betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom en van 
handelsmerken.

Amendement 242
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. es

Amendement 243
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. it

Motivering

Wanneer de gezondheidswaarschuwingen bovenaan het pakje zijn geplaatst, scheuren deze 
bij opening van het pakje en moeten de accijnszegels onderaan worden aangebracht, waar ze 
niet scheuren bij opening van het pakje, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Wanneer alle 
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informatie in dezelfde richting op de verpakking moet worden geplaatst, wordt het gebruik 
van het merk beperkt, dat in een andere richting kan worden geplaatst dan de 
gezondheidswaarschuwingen.

Amendement 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. de

Amendement 245
Gino Trematerra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. it

Amendement 246
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. it

Motivering

Zo kan de consument het merk van het product dat hij koopt, herkennen.

Amendement 247
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

Or. xm

Amendement 248
Franz Obermayr

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) beantwoorden aan het formaat, de 
layout, het ontwerp en de afmetingen die 
de Commissie overeenkomstig lid 3 van 
dit artikel specificeert;

Schrappen

Or. de



PE510.660v01-00 118/125 AM\935348NL.doc

NL

Amendement 249
Konstantinos Poupakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. el

Motivering

Deze afmetingen kunnen niet op alle soorten pakjes toegepast worden. Op deze manier zou op 
indirecte wijze eenvormigheid qua grootte, vorm en presentatie van de pakjes worden 
opgelegd en zou een enorme scheeftrekking van de concurrentie worden veroorzaakt. Onder 
c) in dit artikel wordt een percentage vastgesteld voor het te bedekken oppervlakte op de 
buitenverpakking van de verpakkingseenheid. Daarom wordt het zinloos geacht te verwijzen 
naar afmetingen voor verpakkingseenheden (sigarettenpakjes).

Amendement 250
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. xm

Amendement 251
Sylvana Rapti
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. en

Amendement 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. de

Amendement 253
Gino Trematerra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm;

Or. it
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Amendement 254
Matteo Salvini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm;

Or. it

Amendement 255
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. pt

Amendement 256
Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
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ii) breedte: minimaal 55 mm;

Or. it

Motivering

Wanneer de hoogte en breedte van de gezondheidswaarschuwingen in millimeters worden 
vastgelegd, worden vele verpakkingsformaten van de markt geweerd en krijgen de pakjes een 
homogene vorm en ontwerp. Hierdoor komt de marktwaarde onder druk te staan en neemt het 
risico op illegale handel toe, zonder dat er gunstige gezondheidseffecten optreden. Dit alles 
heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en de belastinginkomsten. Het in dit lid 
bepaalde maakt daarnaast inbreuk op de TBT- en de TRIPS-overeenkomst van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Amendement 257
Pablo Arias Echeverría

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

i) hoogte: minimaal 64 mm;
ii) breedte: minimaal 55 mm.

Or. es

Amendement 258
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hoogte: minimaal 64 mm; Schrappen

Or. es
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Amendement 259
Franz Obermayr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hoogte: minimaal 64 mm; i) hoogte: maximaal 43 mm;

Or. de

Amendement 260
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hoogte: minimaal 64 mm; i) hoogte: minimaal 68 mm;

Or. en

Amendement 261
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) breedte: minimaal 55 mm. Schrappen

Or. es

Amendement 262
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen
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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;
b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen de in lid 1, onder a), 
bedoelde beeldbank in te stellen en aan te 
passen;
c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen 
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;
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.

Or. nl

Amendement 263
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. xm

Amendement 264
Franz Obermayr
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 265
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Maximumgehalten worden gezien als essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling en 
elke wijziging daarvan moet derhalve worden onderworpen aan de gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) het formaat, de lay-out, het ontwerp en 
de afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
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stellen; stellen;

Or. de

Amendement 267
Gino Trematerra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it


