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Ändringsförslag 55
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 57
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tobaksodlingen i mindre gynnade 
områden bör särskilt uppmärksammas av 
EU. Det gäller främst de yttersta 
randområdena, där svårigheterna ofta 
beror på geografiska och 
socioekonomiska särdrag men där 
odlingen är av kulturellt värde på grund 
av de hantverksmässiga 
produktionsmetoderna. Unionen bör 
erkänna medlemsstaternas rätt att vidta 
särskilda åtgärder för att kunna bevara 
odlingarna i dessa områden.

Or. pt

Ändringsförslag 58
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Målen på området tobakskontroll kan inte uppnås utan informationskampanjer, utbildning 
och stöd till medborgarna. Bestämmelserna i detta direktiv är ett kompletterande verktyg.

Ändringsförslag 59
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 

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

utsläpp, med hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder, deras toxicitet 
och beroendeframkallande effekt.

Or. en

Ändringsförslag 61
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 62
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Mentol har använts i traditionella tobaksvaror sedan 1920-talet. Det finns inte tillräckligt 
med belägg för att fastställa att mentol har dålig inverkan på ungdomars rökvanor.

Ändringsförslag 63
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\935348SV.doc 9/118 PE510.660v01-00

SV

att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering och göra det lättare 
för ungdomar att börja röka. Åtgärder 
som leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter (t.ex. 
mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering. Åtgärder som leder 
till omotiverade skillnader i behandlingen 
av smaksatta cigaretter (t.ex. 
mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

Or. de

Motivering

Det finns inga vetenskapliga belägg för att tobaksvaror med tillsats av mentol – jämfört med 
traditionella tobaksvaror – skulle få ungdomar att börja röka tidigare.

Ändringsförslag 65
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt
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Ändringsförslag 66
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I syfte att undvika att tillsatsmarknaden blir ännu mer uppsplittrad bör alla tillsatser, 
inklusive alla smaktillsatser, förbjudas eftersom de bidrar till att göra tobaksvaror mer 
attraktiva, vilket inte är förenligt med andemeningen i detta direktiv.

Ändringsförslag 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 68
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Det bör göras undantag för 
mentolcigaretter, eftersom de anses vara 
tobaksvaror med traditionell smak, och de 
bör inte klassificeras tillsammans med de 
övriga smaksatta tobaksvarorna.
Oberoende paneler bör användas av 
medlemsstaterna och kommissionen för att 
bistå vid sådana beslut. Tillämpningen av 
detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.1 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 69
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Anpassning till texten i artikel 6.1 andra stycket.

Ändringsförslag 70
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Vissa tillsatser kan ge konsumenten 
intrycket att tobaksvaror har hälsofördelar, 
utgör en mindre hälsorisk eller ökar mental 
uppmärksamhet och fysisk prestation. För 
att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå 
måste medlemsländerna se till att 
konsumenterna, framför allt ungdomar, 
får upplysning om detta.

Or. de

Ändringsförslag 71
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Alla tobaksvaror bör omfattas av direktivet på grund av sin negativa inverkan på hälsan och 
utan hänsyn till åldern i den berörda gruppen av konsumenter.

Ändringsförslag 72
Nora Berra

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 73
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är en sedvänja som 
är begränsad till några få regioner i Europa. Dessutom används tobak för användning i 
näsan och tuggtobak av framför allt äldre personer. Samma undantag bör därför gälla 
cigarrer, cigariller och piptobak.

Ändringsförslag 75
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till artikel 6.10.)

Ändringsförslag 76
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön. 
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Huruvida kombinerade 
hälsovarningar ska användas bör vara upp 
till varje enskild medlemsstat att 
bestämma, medan textvarningar bör vara
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minsta 
täckningsgrad av utsidan bör fastställas 
för alla hälsovarningar för att säkerställa 
deras synlighet och effekt.

Or. el
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Motivering

Varje medlemsstat bör själv få bestämma om bilder ska användas. Dessutom bör kravet på en 
minimistorlek för alla hälsovarningar ersättas med ett krav på att varningarna ska täcka en 
viss procentandel av förpackningens utsida, eftersom det inte är möjligt att uppfylla de 
specifika måttkraven på alla typer av förpackningar. I annat fall framtvingar man indirekt 
enhetlighet i storlek, form och utseende på förpackningarna.

Ändringsförslag 77
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 78
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste (22) Bestämmelserna om märkning måste 



PE510.660v01-00 18/118 AM\935348SV.doc

SV

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

anpassas så att de inte vilseleder 
konsumenterna. Att ange utsläpp av tjära, 
nikotin och kolmonoxid på cigarettpaket 
kan misstolkas av konsumenterna, 
eftersom det ofta får dem att tro att vissa 
cigaretter är mindre skadliga än andra. Det 
finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text. 
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

Or. pl

Ändringsförslag 79
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön. 
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text. 
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
synliga delar av förpackningens yta. En 
minimistorlek bör fastställas för alla 
hälsovarningar för att säkerställa deras 
synlighet och effekt, och även en 
maximistorlek för att inte göra 
oproportionerliga ingrepp i rätten till 
immateriell egendom (artikel 17.2 i 
Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna) och 
näringsfriheten (artikel 16).

Or. de

Motivering

Ett oproportionerligt intrång i varumärkesrätten och företagens frihet att utforma 
förpackningar skulle dessutom leda till att tillverkarna huvudsakligen kan profilera sina 
tobaksvaror gentemot konkurrenterna med hjälp av priset, vilket i sin tur skulle leda till 
prispress; det skulle följaktligen göra tobaksvaror förmånligare på sikt och därmed mer 
lättillgängliga särskilt för ungdomar.

Ändringsförslag 80
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I förslaget till direktiv föreskrivs att cigaretter med en diameter på under 7,5 millimeter ska 
förbjudas. Det framgår dock inte av de rapporter som nämns att sådana förbud skulle främja 
direktivets syften. De skulle tvärtom utgöra ett hinder på den inre marknaden och snedvrida 
den fria konkurrensen i tobakssektorn, eftersom rökarna med stor säkerhet antingen kommer 
att välja tobaksvaror med vanligt förekommande diameter för att tillfredsställa sina rökbehov 
eller ta sin tillflykt till smuggelvaror.

Ändringsförslag 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Slimcigaretter är inte mera skadliga, däremot kan deras förpackningar vilseleda 
konsumenten. Om slimcigaretter förpackas i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv 
uppstår inte risken att konsumenten vilseleds.

Ändringsförslag 82
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 83
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarna och om vissa 
aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning kan vilseleda konsumenter, 
särskilt ungdomar, genom att skapa ett 
intryck av att produkterna är mindre 
skadliga. Detta är till exempel fallet med 
vissa texter eller annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, “ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler. Dessa problem bör motverkas. 
De ovan nämnda texterna och inslagen 
bör avlägsnas och ersättas med ett
allmänt meddelande: ”alla cigaretter är 
lika skadliga”. Detta skulle objektivt 
informera konsumenten om att slim- och
mentolcigaretter är lika farliga som 
vanliga cigaretter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 85
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 



PE510.660v01-00 24/118 AM\935348SV.doc

SV

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

utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
“ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
En nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna att 
tro att deras eget märke var mindre skadligt 
än andra. Dessa problem bör motverkas.

Or. de

Ändringsförslag 86
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas storlek 
och utseende vilseleda konsumenterna 
genom att skapa ett intryck av att vara 
mindre skadliga. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att genomföra en 
vetenskaplig studie om vilken effekt dessa 
faktorer faktiskt har på 
tobakskonsumtionen.

Or. pt

Ändringsförslag 87
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av 
dessa tobaksvaror bör följa särskilda regler. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
omfattas av samma bestämmelser om 
märkning som cigaretter och rulltobak. 
Märkningen av dessa tobaksvaror bör följa 
särskilda regler. Hälsovarningarnas 
synlighet på rökfria tobaksvaror måste 
garanteras. Varningarna bör därför placeras 
på de två huvudytorna av förpackningar 
med rökfria tobaksvaror.

Or. en

Motivering

I syfte att säkra ett likvärdigt skydd för alla konsumenter i EU och en hög hälsoskyddsnivå.

Ändringsförslag 89
Nora Berra
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Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar och 
ytterförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
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för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte. En samordnad tillämpning av 
tullagstiftningen kommer att stärka 
tullmyndigheterna i deras kamp mot 
olaglig handel, särskilt genom teknisk 
kapacitetsuppbyggnad.

Or. en

Ändringsförslag 91
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör tillverkare av tobaksvaror 
sluta avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen och vara tillgängliga för 
dem.

(28) För att garantera effektivitet,
oberoende och öppenhet bör tillverkare av 
tobaksvaror sluta avtal om datalagring med 
oberoende tredje parter, under 
överinseende av en extern revisor. 
Uppgifter från systemet för spårning bör 
hållas åtskilda från andra företagsrelaterade 
uppgifter, och vid alla tidpunkter stå under 
kontroll av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och kommissionen och 
vara tillgängliga för dem.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av 
tobaksvaror samt förbud för utsläppande 
på marknaden av vissa tobakstyper för 
användning i munnen38 förbjöds 
försäljning av vissa typer av tobak för 
användning i munnen i medlemsstaterna. 
Förbudet upprepades i direktiv 
2001/37/EG. Sverige har beviljats ett 
undantag från detta förbud genom artikel 
151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige39. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria 
tobaksvaror som inte tillverkas för 
massmarknaden anses en strikt reglering 
av märkning och ingredienser vara 
tillräcklig för att förhindra en 
marknadsexpansion utöver traditionellt 
bruk.

utgår

__________________
38 EGT L 359, 8.12.1989, s. 1.
39 EGT C 241, 29.8.1994.

Or. en

Ändringsförslag 93
Preslav Borissov
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Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Den kan dessutom 
underlätta flödet av förfalskade produkter 
på marknaden. Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror bör 
därför förbjudas. 

Or. en

Ändringsförslag 94
Nora Berra

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
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av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror bör 
därför förbjudas.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror såväl 
som gratis utdelning av och byteshandel 
med tobaksvaror på allmän plats i 
reklamsyfte underlättar ungdomars tillgång 
till tobaksvaror och riskerar att undergräva 
efterlevnaden av lagstiftningen om 
tobakskontroll, särskilt detta direktiv.
Sådan försäljning, utdelning och 
byteshandel bör därför förbjudas.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 96
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror bör 
förbjudas eftersom den underlättar 
ungdomars tillgång till dessa och riskerar 
att undergräva efterlevnaden av detta 
direktiv.
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konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

Or. cs

Motivering

Experter anser att vederbörligt upprätthållande av förbudet mot försäljning till minderåriga 
utgör en förebyggande åtgärd som skyddar barn och minderåriga mot rökningens effekter.

Ändringsförslag 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv. Upplysning bör spridas 
bland barn och ungdomar, eftersom detta 
utgör det enklaste och mest effektiva sättet 
att skydda unga människor mot 
missbruksdebut. Man bör även överväga 
att inrätta en av tobaksvarutillverkarna 
finansierad fond som bekostar 
antinikotinkampanjer. Medlemsstaterna 
bör fastställa 18 år som en enhetlig 
lagstadgad minimiålder för anskaffning 
av tobaksvaror.
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Or. pl

Ändringsförslag 98
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
alla nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av direktiv 
2001/83/EG på andra produkter som 
omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i direktiv 
2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
nikotinprodukter riktade till människor 
och avsedda för medicinska ändamål
klarlägger rättsläget, jämnar ut skillnaderna 
mellan olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för att 
sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda. 

Or. en

Motivering

Eftersom det finns icke-medicinska nikotinprodukter avsedda som alternativ till rökning skulle 
det vara olämpligt att tillämpa läkemedelsbestämmelserna på alla nikotinprodukter.
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Ändringsförslag 99
Nora Berra

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
alla nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av direktiv 
2001/83/EG på andra produkter som 
omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i direktiv 
2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att tillämpa samma rättsliga ram 
klarlägger rättsläget, jämnar ut skillnaderna 
mellan olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för att 
sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Nora Berra

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör utgår
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införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser och beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt, bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011.

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till artikel 6.2 andra stycket.)

Ändringsförslag 102
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
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utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande effekt 
och attraktionskraft; reglera användningen 
av hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoderna för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 103
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
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i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Alla tobaksvaror bör omfattas av direktivet på grund av deras negativa inverkan på hälsan 
och utan hänsyn till åldern i den berörda konsumentgruppen.

Ändringsförslag 104
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
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delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; metoden för att bestämma 
om en tobaksvara har en karakteristisk 
smak; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 3 och artikel 6.2 andra stycket.)

Ändringsförslag 105
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
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i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror; se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det 
är av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa centrala 
delar i avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter; se över vissa undantag som 
beviljas för andra tobaksvaror än 
cigarretter, rulltobak och rökfria 
tobaksvaror. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

Or. de

Ändringsförslag 106
Robert Rochefort

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(39) Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
tre år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv, i synnerhet vad gäller 
förpackningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 107
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare 
nationella bestämmelser i frågor som 
omfattas av detta direktiv bör tillåtas göra 
detta om de gäller för alla produkter utan
åtskillnad och motiveras av tvingande 
behov med avseende på skyddet för 
folkhälsan. En medlemsstat bör också av 
skäl som hänför sig till den särskilda 
situationen i den medlemsstaten ha rätt 
att införa strängare bestämmelser om de 
är tillämpliga för alla produkter utan 
åtskillnad och förutsatt att de motiveras 
av behovet att skydda folkhälsan. 
Strängare nationella bestämmelser bör 
vara nödvändiga och proportionerliga och 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering eller en förtäckt 
begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) Detta direktiv harmoniserar 
fullständigt vissa aspekter av 
tillverkningen, presentationen och 
försäljningen av tobaksvaror och 
liknande produkter. Medlemsstaterna bör 
inte tillåtas att i sin nationella lagstiftning 
behålla eller införa bestämmelser som 
avviker från de märknings- och 
förpackningskrav som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Den inre marknaden främjas inte om medlemsstaterna tillåts att vidta ytterligare åtgärder 
avseende de aspekter som omfattas av detta direktiv. Detta kommer att leda till ett lappverk 
av nationella bestämmelser, vilket inte gynnar den inre marknaden.

Ändringsförslag 108
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör dock inte ha rätt att 
införa undantagsbestämmelser för 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror. Detta gäller särskilt 
bestämmelserna om märkning och 
förpackning.

Or. de

Motivering

Undantagsbestämmelser för märkning och förpackning i medlemsstaterna skulle kraftigt 
begränsa den fria rörligheten för tobaksvaror på den inre marknaden. Dessutom är strängare 
bestämmelser för förpackningar, såsom s.k. plain packaging (neutrala förpackningar), inte 
effektiva, eftersom de skulle underlätta förfalskningar.

Ändringsförslag 109
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla och/eller införa 
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nationella och/eller regionala 
bestämmelser i avsikt att bevara 
traditionella tobaksodlingar av legitima 
skäl rörande invånarnas socioekonomiska 
behov och odlingarnas kulturvärde, måste 
ha rätt att göra det.

Or. pt

Ändringsförslag 110
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv. 
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör kunna anta 
strängare bestämmelser rörande 
tobaksvaror om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, såvitt bestämmelserna 
ligger utanför tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i detta direktiv. I den mån
tobaksvaror eller liknande produkter är 
förenliga med kraven i detta direktiv bör
medlemsstaterna inte få förbjuda eller 
begränsa importen, försäljningen eller 
konsumtionen av sådana produkter.

Or. en

Motivering

Den inre marknaden främjas inte om medlemsstaterna tillåts att vidta ytterligare åtgärder 
avseende de aspekter som omfattas av detta direktiv. Detta kommer att leda till ett lappverk 
av nationella bestämmelser, vilket inte gynnar den inre marknaden.
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Ändringsförslag 111
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv. 
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör kunna anta 
strängare bestämmelser rörande 
tobaksvaror om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, såvitt bestämmelserna 
ligger utanför tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i detta direktiv. I den mån 
tobaksvaror eller liknande produkter är 
förenliga med kraven i detta direktiv bör 
medlemsstaterna inte få förbjuda eller 
begränsa importen, försäljningen eller 
konsumtionen av sådana produkter.

Or. de

Motivering

Undantagsbestämmelser för märkning och förpackning i medlemsstaterna skulle kraftigt 
begränsa den fria rörligheten för tobaksvaror på den inre marknaden. Dessutom är strängare 
bestämmelser för förpackningar, såsom s.k. plain packaging (neutrala förpackningar), inte 
effektiva, eftersom de skulle underlätta förfalskningar.

Ändringsförslag 112
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Medlemsstaterna bör respektera 
rätten till ren luft i enlighet med 
andemeningen i artiklarna 7 b och 12 i 
den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, där rätten till trygga och 
sunda arbetsförhållanden och rätten för 
var och en att åtnjuta bästa möjliga 
fysiska och psykiska hälsa föreskrivs. 
Detta är förenligt med syftet i artikel 37 i 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, enligt vilken en hög nivå 
i fråga om miljöskydd och förbättring av 
miljöns kvalitet ska integreras i unionens 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 113
Toine Manders

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 
konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17) samt rätten 
till ren luft i enlighet med andemeningen i 
den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (artiklarna 7 b och 12). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 



PE510.660v01-00 46/118 AM\935348SV.doc

SV

enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 114
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förbud mot utsläppande på marknaden 
av tobak för användning i munnen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 115
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förbud mot utsläppande på marknaden 
av tobak för användning i munnen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. en

Ändringsförslag 117
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. fr

Ändringsförslag 118
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 119
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

utgår

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att stryka definitionen av tillsatser och relaterade 
hänvisningar i texten eftersom man inte bör reglera de ämnen som finns i förpackningar i ett 
direktiv, med undantag av de ämnen som kommer från förpackningen och hamnar i 
slutprodukten. Dessutom vore det bättre att reglera detta inom definitionen för ingredienser, 
som enligt ändringsförslaget gör artikel 2 led 2 överflödig.

Ändringsförslag 120
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

2. tillsats: ett ämne som används vid 
tillverkningen av en tobaksvara, med 
undantag av tobaksblad och andra naturliga 
eller icke beredda delar av tobaksplantor,
och som är avsett att ingå i den slutliga 
produkten,

Or. en

Ändringsförslag 121
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. system för ålderskontroll: ett 
datasystem som med elektroniska medel 
entydigt verifierar konsumentens ålder i 
enlighet med nationella bestämmelser,

utgår

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 122
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara; 
traditionella tobakssmaker, t.ex. mentol, 
anses inte vara karakteristiska smaker,

Or. en

Motivering

Mentol har använts i traditionella tobaksvaror sedan 1920-talet. Det finns inte tillräckligt 
med belägg för att fastställa att mentol har dålig inverkan på ungdomars rökvanor.

Ändringsförslag 123
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. pt

Ändringsförslag 124
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara;

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis eller vanilj 
och som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara;

Or. de

Ändringsförslag 125
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. en
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Motivering

En cigarill är en av många cigarrmodeller. Någon särskild definition krävs inte.

Ändringsförslag 126
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen befinner sig i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat eller det 
tredjeland där återförsäljningsstället är 
etablerat; ett återförsäljningsställe anses 
vara etablerat i en medlemsstat

11. gränsöverskridande distansförsäljning: 
en distansförsäljningstjänst där 
konsumenten vid tidpunkten för 
beställningen befinner sig i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat eller det 
tredjeland där återförsäljningsstället är 
etablerat,

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 127
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) om, i fråga om en fysisk person, han 
eller hon har sin affärsverksamhet i den 
medlemsstaten,

utgår

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 128
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) om, i fråga om andra fall, det har sitt 
stadgeenliga säte eller huvudkontor eller 
sin affärsverksamhet, inklusive en filial, 
agentur eller annat verksamhetsställe, i 
den medlemsstaten,

utgår

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 129
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: varje ämne eller 
beståndsdel med undantag av 
tobaksplantans blad och andra naturliga 
eller obearbetade delar av tobaksplantan 
som används vid tillverkning eller 
beredning av en tobaksvara och som finns 
kvar i den slutliga produkten, om än i 
annan form, inbegripet papper, filter, 
tryckfärg och bindemedel,

Or. en

Motivering

Den definition som föreslås av kommissionen ersätts med definitionen i direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 130
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats samt varje ämne 
som återfinns i en färdig tobaksvara 
inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar 
och bindemedel,

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med kommissionens förslag i samband med översynen av direktiv 
2001/110/EG om honung är det även i detta fall viktigt att skilja mellan ingredienser och 
produkters naturliga beståndsdelar. Tobak bör ses som en naturlig beståndsdel av 
tobaksvaror.

Ändringsförslag 131
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: varje ämne som används 
vid tillverkning eller beredning av en 
tobaksvara eller en beståndsdel av en 
tobaksvara (inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel) och 
som finns kvar i den slutliga produkten,

Or. it

Motivering

Det vore bättre att behålla definitionen av ingredienser i överensstämmelse med det befintliga 
direktivet om tobaksvaror. Den definitionen inbegriper inte vare sig tobaksblad, rester av 
medel som ska skydda odlingar eller förpackningen. Definitionen gäller ämnen (andra än 
tobak) som tillsätts av tillverkarna och som finns kvar i den slutliga produkten.
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Ändringsförslag 132
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. naturlig beståndsdel: tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak),

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till artikel 2 led 18.)

Motivering

I överensstämmelse med kommissionens förslag i samband med översynen av direktiv 
2001/110/EG om honung är det även i detta fall viktigt att skilja mellan ingredienser och 
produkters naturliga beståndsdelar. Tobak bör ses som en naturlig beståndsdel av 
tobaksvaror.

Ändringsförslag 133
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. en

Ändringsförslag 134
Gino Trematerra
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt: det högsta tillåtna 
innehållet eller utsläppet av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

Or. it

Ändringsförslag 135
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. it

Ändringsförslag 136
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt: det högsta tillåtna 
innehållet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. it
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Motivering

Att föreslå att det högsta tillåtna utsläppet ska vara lika med noll innebär att man möjliggör 
ett förbud mot alla sorters tobaksvaror som finns på marknaden nu.

Ändringsförslag 137
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. tobaksvara av ny typ: en annan 
tobaksvara än cigaretter, rulltobak, 
piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, 
cigariller, tuggtobak, tobak för användning 
i näsan eller tobak för användning i 
munnen, som släpps ut på marknaden efter 
det att detta direktiv trätt i kraft,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 138
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. neutral förpackning: den 
standardiserade färgen, typsnittet, 
storleken och placeringen med avseende 
på varumärken och varianter därav på 
förpackningar och den standardiserade 
färgen på förpackningar,

Or. en
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Ändringsförslag 139
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej, inbegripet genom 
distansförsäljning, varvid det vid 
gränsöverskridande distansförsäljning 
anses att produkten släpps ut på 
marknaden i den medlemsstat där 
konsumenten befinner sig,

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla 
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej,

Or. it

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 140
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. piptobak: tobak som förbrukas via 
förbränning och som uteslutande är 
avsedd att användas i pipa,

26. piptobak: skuren eller på annat sätt lös 
eller pressad tobak som kan användas 
utan ytterligare industriell bearbetning 
och som definieras ytterligare i rådets 
direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011,

Or. en

Ändringsförslag 141
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. rulltobak: tobak som konsumenter 
eller återförsäljningsställen kan använda 
för att göra cigaretter,

28. rulltobak: skuren eller på annat sätt 
lös eller pressad tobak som kan användas 
utan ytterligare industriell bearbetning 
och som definieras ytterligare i rådets 
direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011,

Or. en

Ändringsförslag 142
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. en

Motivering

Den årliga konsumtionen av cigarrer och piptobak i de flesta medlemsstater är väldigt låg. 
En tioprocentig förändring av försäljningsvolymerna kan mycket väl äga rum i dessa 
medlemsstater.
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Ändringsförslag 143
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen i hela unionen per 
produktkategori, såsom piptobak, cigarrer 
eller cigariller, med minst 25 % som 
konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i hela unionen, 
som konstaterats på grundval av [this date 
will be set at the moment of adoption of the 
Directive] Eurobarometerrapport eller 
likvärdiga studier,

Or. it

Ändringsförslag 144
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. tobaksvaror för rökning: en annan
tobaksvara än en rökfri tobaksvara,

33. tobaksvaror för rökning: en tobaksvara 
som är avsedd att förbrännas,

Or. en

Ändringsförslag 145
Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 
sådan,

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak,

Or. el

Ändringsförslag 146
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35a. traditionell tobakssmak: en 
tobakssmak som har använts 
kontinuerligt i en medlemsstat eller i en
del av denna under minst 30 år,

Or. en

Motivering

För att förtydliga artikel 6 i förslaget till direktiv är det nödvändigt att införa en definition av 
”traditionell tobakssmak”.

Ändringsförslag 147
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. produkter som medför lägre risker: 
en produkt som innehåller tobak och som 
då den saluförs i betydande grad minskar 
risken för sjukdomar som har samband 
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med konsumtion av konventionella 
tobaksvaror. En produkt avsedd att 
behandla tobaksberoende, inklusive 
rökstopp, är inte en produkt som medför 
lägre risker om den är godkänd som 
läkemedel.

Or. pt

Ändringsförslag 148
Ian Hudghton

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36b. standardiserad förpackning: 
standardisering av förpackningsfärg och 
avlägsnande av all märkning från 
förpackningen, med undantag av 
varumärket, som ska tryckas i ett 
standardiserat typsnitt och placeras på ett 
standardiserat sätt på förpackningen. 
Standardiseringen kan också utvidgas till 
att omfatta förpackningsform, storlek, 
öppningsmetod och andra 
utseendeformer. De relevanta lagstadgade 
märkningarna, t.ex. hälsovarningar och 
skattemärken, ska behållas på 
förpackningen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 36c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36c. tobaksvara som medför lägre risker: 
tobaksvara som medför lägre risker för 
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sjukdomar som har samband med 
konsumtion av konventionella 
tobaksvaror,

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget hänger samman med ändringsförslagen till artikel 17. När myndigheterna 
väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför mindre risker
kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att konsumenterna 
informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra investeringar i 
forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av sådana varor, som 
utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än konventionella 
tobaksvaror.

Ändringsförslag 150
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 151
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 

utgår
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fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. el

Motivering

De högsta tillåtna utsläppen betraktas som väsentliga delar av en lagstiftningsakt, och varje 
ändring av dessa delar bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 152
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 154
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. it

Motivering

Kommissionen bör inte ges befogenhet att anta delegerade akter för att sänka maxgränserna 
för tjära, nikotin och kolmonoxid eftersom det handlar om väsentliga och inte sekundära 
delar av direktivet (detta skulle innebära ett förbud mot alla tobaksvaror som finns på 
marknaden nu) enligt artikel 290.1 i EUF-fördraget. Det är av yttersta vikt att även 
Europaparlamentet och rådet är delaktiga i detta.

Ändringsförslag 155
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

 2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till internationellt 
överenskomna standarder.

Or. it
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Ändringsförslag 156
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 157
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 

utgår
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standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. de

Ändringsförslag 158
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

De högsta tillåtna utsläppen betraktas som väsentliga delar av en lagstiftningsakt, och varje 
ändring av dessa delar bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 159
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

Or. el

Motivering

De högsta tillåtna utsläppen betraktas som väsentliga delar av en lagstiftningsakt, och varje 
ändring av dessa delar bör omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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Ändringsförslag 160
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns 
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen överväga lämpliga 
politiska åtgärder samt vid behov lägga 
fram ett förslag om ändring av detta 
direktiv i överensstämmelse med 
slutsatserna i den rapport som nämns i 
artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 161
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. it

Motivering

Punkten delas i två delar (3 och 3a) för att uppnå större tydlighet.

Ändringsförslag 162
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. it

Motivering

Att fastställa högsta tillåtna värden för andra utsläpp innebär utan tvekan att ändra 
väsentliga delar av direktivet i den mening som avses i artikel 290.1 i fördraget, och av den 
anledningen bör kommissionen inte ges exklusiv befogenhet att göra detta utan att 
Europaparlamentet och rådet involveras.

Ändringsförslag 163
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 
a) till internationellt överenskomna 
standarder, där sådana finns, eller 
b) om vetenskapliga rön visar att de höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. it

Motivering

Punkten delas i två delar (3 och 3a) och omformuleras för att uppnå större tydlighet.
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Ändringsförslag 164
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Noggrannheten i fråga om uppgifterna om 
tjära och nikotin ska verifieras i enlighet 
med ISO-standard 8243.

Noggrannheten i fråga om uppgifterna om 
tjära, nikotin och kolmonoxid ska 
verifieras i enlighet med ISO-standard 
8243.

Or. el

Motivering

Denna internationella standard används redan för att mäta noggrannheten i fråga om 
uppgifterna om kolmonoxid.

Ändringsförslag 165
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 166
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid 
till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid 
till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och använda internationellt 
överenskomna standarder som är 
utformade för ett särskilt syfte och är 
validerade av Internationella 
standardiseringsorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 167
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 168
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Sådana mätningar ska grundas 
på vetenskapliga rön. På grundval av dessa 
mätningar, och med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
samt användning av internationellt 
överenskomna standarder som är 
utformade för ett särskilt syfte och är 
validerade av Internationella 
standardiseringsorganisationen, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 169
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter. På 
grundval av dessa metoder, och med 
hänsyn till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anpassa mätmetoder.

Or. it
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Motivering

Punkten delas i två delar (4 och 4a) för att uppnå större tydlighet.

Ändringsförslag 170
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen anmäla de mätmetoder 
som de använder för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. På grundval av 
dessa metoder, och med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
samt internationellt överenskomna 
standarder, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa de 
mätmetoder som ska användas på 
unionsnivå.

Or. it

(Jfr skäl 31 i direktiv 2001/37/EG.)

Ändringsförslag 171
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Noggrannheten i fråga om 
uppgifterna för de övriga utsläppen från 
andra brännbara tobaksvaror ska 
verifieras i enlighet med ISO-
standard 8243.

Or. en
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Ändringsförslag 172
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser, om denna 
uppgift finns tillgänglig. Tillverkare eller 
importörer ska också underrätta de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 173
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror, 
nikotinprodukter och örtprodukter för 
rökning lämnar in en förteckning till de 
behöriga myndigheterna över alla 
ingredienser som används vid 
tillverkningen av varje enskild sort och 
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utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

märke av tobaksvaror, med uppgift om de 
kvantiteter som används och utsläppen av 
dessa ingredienser. Tillverkare eller 
importörer ska också underrätta de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 174
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen ska åtföljas av ett 
meddelande som anger skälen till att 
dessa ingredienser ingår i tobaksvarorna. 
Förteckningen ska ange deras status, 
inbegripet om ingredienserna har 
registrerats enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach)47 samt 
deras klassificering enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar48. Förteckningen ska även 
åtföljas av de toxikologiska uppgifter som 
tillverkaren eller importören förfogar över 
när det gäller dessa ingredienser i deras 
förbrända eller oförbrända form efter vad 
som är lämpligt, särskilt beträffande deras 
effekter på konsumenternas hälsa och med 
beaktande av bland annat eventuella 

Förteckningen ska även åtföljas av de 
toxikologiska uppgifter som tillverkaren 
eller importören förfogar över när det 
gäller dessa ingredienser i deras förbrända 
eller oförbrända form efter vad som är 
lämpligt, särskilt beträffande deras effekter 
på konsumenternas hälsa och med 
beaktande av bland annat eventuella 
beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 
vikt. Tillverkare och importörer ska ange 
de mätmetoder som används för andra 
utsläpp än av tjära, nikotin och kolmonoxid 
och för de utsläpp som avses i artikel 4.4.
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beroendeframkallande effekter. Varje 
ingrediens som ingår i produkten ska anges 
i förteckningen i fallande ordning efter 
vikt. Tillverkare och importörer ska ange 
de mätmetoder som används för andra 
utsläpp än av tjära, nikotin och kolmonoxid 
och för de utsläpp som avses i artikel 4.4. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
tillverkare eller importörer ska utföra 
andra provningar som fastställs av de 
behöriga nationella myndigheterna för att 
bedöma ämnenas effekter på hälsan, med 
beaktande av bland annat deras 
beroendeframkallande effekt och toxicitet.

Or. en

Motivering

Alltför stor administrativ börda för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 175
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Andra tobaksvaror än cigaretter ska 
inte omfattas av bestämmelserna i denna 
artikel förrän mätmetoder på unionsnivå 
har fastställts enligt artikel 4.4a.

Or. it

(Jfr skäl 31 i direktiv 2001/37/EG.)

Ändringsförslag 176
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara undantagna från 
kravet på rapportering av utsläpp och 
värden tills mätmetodik har utvecklats på 
gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

Enligt skäl 31 i direktiv 2001/37/EG är det nödvändigt att på gemenskapsnivå utveckla 
standarder och mätmetodik för andra tobaksvaror än cigaretter. Kommissionen har 
uppmanats att lägga fram lämpliga förslag. Hittills har en sådan metodutveckling inte skett.

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

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara undantagna från 
kravet på rapportering av utsläpp och 
värden tills mätmetodik har utvecklats på 
gemenskapsnivå.

Or. de

Motivering

Enligt skäl 31 i direktiv 2001/37/EG är det nödvändigt att på gemenskapsnivå utveckla 
standarder och mätmetodik för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak. Kommissionen 
har uppmanats att lägga fram lämpliga förslag. Hittills har en sådan metodutveckling inte 
skett.

Ändringsförslag 178
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror för rökning med karakteristisk 
smak släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Ändringsförslag 179
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till artikel 15 i detta direktiv om det svenska kulturella undantaget för tobak för 
användning i munnen, bör denna princip också gälla för ingredienser, eftersom svensk 
kulturell tobak ofta är smaksatt.
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Ändringsförslag 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden i de fall då det enligt 
vetenskaplig forskning finns klara belägg 
för att tillsatsen i fråga förstärker varans
toxiska eller beroendeframkallande 
egenskaper.

Or. pl

Motivering

Man kan inte förbjuda karakteristiska smaker såvida det inte finns belägg för att de gör 
tobaksvaran mera skadlig. Varje tobaksvara är hälsofarlig oavsett arom och smak, och man 
kan därför inte förbjuda en viss vara utan lämplig motivering.

Ändringsförslag 181
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden. Undantag ska göras för 
mentol eftersom det betraktas som en 
traditionell tobakssmak och inte kan 
klassificeras tillsammans med de övriga 
tobakssmakerna.

Or. en

Ändringsförslag 182
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror för 
rökning, förutsatt att tillsatserna inte leder 
till en produkt med karakteristisk smak.

Or. en

Ändringsförslag 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. pl

Ändringsförslag 184
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Medlemsstaterna ska förbjuda användning 
av tillsatser.
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Or. en

Ändringsförslag 185
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte begränsa eller
förbjuda användning av ingredienser som 
är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att användningen av 
ingredienserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget följer av att definitionen av tillsatser stryks. Med tanke på hänvisningen i 
punktens första mening till förbudet mot tobaksvaror som har en karakteristisk smak, blir 
dessutom hänvisningen i andra meningen till tillsatser som inte ger upphov till karakteristiska 
smaker obegriplig. Ordet ”nödvändiga” när det gäller tillsatser vid tillverkningen av 
tobaksvaror är också otydligt och skulle kunna leda till olika tolkningar i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 186
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa ett enhetligt förfarande för att 
bestämma om en tobaksvara omfattas av 
punkt 1.

Or. it
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Ändringsförslag 187
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 188
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 189
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som är förknippade
med energi och vitalitet.

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som vetenskapligt 
påvisbart höjer nivån av energi och 
vitalitet.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag leder på grund av oklar begreppsdefinition till ett oklart rättsläge.

Ändringsförslag 190
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet, i de fall då det 
enligt vetenskaplig forskning finns klara 
belägg för att tillsatsen i fråga förstärker 
varans toxiska eller 
beroendeframkallande egenskaper. Filter 
och kapslar får inte innehålla tobak.

Or. pl
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Ändringsförslag 191
Constance Le Grip

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 192
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Tekniska bestämmelser som syftar till 
att minska vissa skadliga ämnen i 
tobaksrök eller öka tobaksvarors 
biologiska nedbrytbarhet ska inte 
omfattas av bestämmelserna i punkt 5.

Or. it

Ändringsförslag 193
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 194
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 195
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 196
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Alla tobaksprodukter bör omfattas av direktivet på grund av deras negativa inverkan på 
hälsan och utan hänsyn till åldern i den berörda konsumentgruppen.

Ändringsförslag 197
Nora Berra
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 198
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 199
Pablo Arias Echeverría
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av 
omständigheterna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 200
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. en

Motivering

Fastställande av nya skyldigheter med avseende på de relevanta tobaksvarorna påverkar 
tillämpningsområdet för artikel 6. Detta bör därför förbli medlagstiftarnas ansvar och 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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Ändringsförslag 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och tobak för användning i 
munnen ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. de

Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är en sedvänja som 
är begränsad till några få regioner i Europa. Dessutom används tobak för användning i 
näsan och tuggtobak av framför allt äldre personer. Även i fråga om märkning gäller enligt 
artiklarna 10 och 11 samma, mindre restriktiva bestämmelser för tobak för användning i 
näsan och tuggtobak som för cigarrer, cigarriller och piptobak. Därför bör samma undantag 
finnas i artikel 6.

Ändringsförslag 202
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak, tobak för vattenpipa och rökfria 
tobaksvaror ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag om det i en rapport 
från kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.
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Or. it

Motivering

Enligt Eurobarometern är användningen av vattenpipor vanligare bland ungdomar och 
studenter än andra grupper.

Ändringsförslag 203
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Även tobaksvaror för 
användning i näsan ska vara undantagna.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
upphäva detta undantag om det i en rapport 
från kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 204
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.
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förändring av omständigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tobak för användning i munnen 
(snus) ska undantas från bestämmelserna 
i artikel 6.1, 6.2 och 6.3.

Or. sv

Ändringsförslag 206
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska 
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden.

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska 
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till artikel 15 i detta direktiv omfattas inte tobak för användning i munnen av 
detta direktiv.
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Ändringsförslag 207
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken som sätts fast över 
öppningen på tobaksvarors 
förpackningar, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

Or. el

Motivering

Skattemärket måste sättas fast över öppningen på tobaksvarors förpackningar så att det rivs 
sönder när paketet öppnas. På så sätt förhindras återanvändning av skattemärken och olaglig 
handel.

Ändringsförslag 208
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
prismärkning, spårningsmärkning, 
säkerhetsmärkning eller av någon typ av 
omslag, påse, fodral, låda eller annan 
detalj, eller när styckförpackningen 
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styckförpackningen öppnas. öppnas.

Or. en

Ändringsförslag 209
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska 
de tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. Hälsovarningarna ska tryckas på ett 
sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller 
utplånas och de ska vara synliga. Alla 
typer av skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj ska när de används 
möjliggöra hälsovarningarnas synlighet 
och läsbarhet. Detsamma gäller 
utformningen av styckförpackningens 
öppning.

Or. en

Ändringsförslag 210
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga, vilket också innebär att de inte är 
helt eller delvis dolda eller bryts av
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga. När tobaksvaror släpps ut på 
marknaden ska omslag, påsar, fodral, 
lådor eller andra anordningar när de 
används möjliggöra hälsovarningarnas 
synlighet och läsbarhet.
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Or. en

Ändringsförslag 211
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken, 
prismärkning, spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken som sätts 
fast över öppningen på tobaksvarors 
förpackningar, prismärkning, 
spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

Or. el

Motivering

Skattemärket måste sättas fast över öppningen på tobaksvarors förpackningar så att det rivs 
sönder när paketet öppnas. På så sätt förhindras återanvändning av skattemärken och olaglig 
handel.

Ändringsförslag 212
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Bilder av styckförpackningar och 
eventuella ytterförpackningar som riktar 
sig till konsumenter i unionen ska uppfylla 
bestämmelserna i detta kapitel.

7. De valfria bilderna av 
styckförpackningar och eventuella 
ytterförpackningar som riktar sig till 
konsumenter i unionen ska uppfylla 
bestämmelserna i detta kapitel.

Or. el

Motivering

Varje medlemsstat bör själv få bestämma om bilder ska användas.
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Ändringsförslag 213
Ian Hudghton

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att skydda folkhälsan får 
medlemsstaterna behålla eller införa 
nationella bestämmelser om märkning 
och förpackning av tobaksvaror som är 
mer långtgående än de bestämmelser som 
har fastställts i detta direktiv, och även 
behålla eller införa bestämmelser som 
tillåter standardiserad förpackning av 
tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 214
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. el
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Motivering

Det är inte möjligt att uppfylla dessa måttkrav på alla typer av förpackningar. På detta sätt
framtvingas indirekt enhetlighet i storlek, form och utseende på förpackningarna, vilket 
innebär en allvarlig snedvridning av konkurrensen.

Ändringsförslag 215
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. en

Ändringsförslag 216
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
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allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

trycks.

Or. it

Ändringsförslag 217
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor med 
typsnittet Helvetica i fetstil på vit eller 
färgad bakgrund. När det gäller rulltobak 
ska informationstexten tryckas på den yta 
som blir synlig när styckförpackningen 
öppnas. Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. it

Ändringsförslag 218
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
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allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

allmänna varningen och informationstexten 
får täcka upp till 50 % av den yta på vilken 
de trycks.

Or. de

Ändringsförslag 219
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor, vara 
väl synliga och täcka större delen av ytan. 
När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. pt

Ändringsförslag 220
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 45 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas Både den 
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allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks. När det gäller annan tobak för 
rökning än cigaretter och rulltobak ska 
den allmänna varningen och 
informationstexten tryckas på 
styckförpackningens sidor. Både den 
allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. en

Ändringsförslag 221
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. it

Motivering

Att bestämma hälsovarningarnas höjd och bredd i millimeter utesluter många 
förpackningsformat från marknaden och innebär att förpackningarnas form och utformning
blir likartad, vilket utgör ett hot mot värdet på marknaden och ökar risken för olaglig handel 
utan att bidra till några hälsofördelar. Detta kommer att få stora sysselsättningsrelaterade 
och ekonomiska konsekvenser. Bestämmelserna i denna punkt är dessutom inte förenliga med 
Världshandelsorganisationens TBT-avtal och Trips-avtal.
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Ändringsförslag 222
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. nl

Ändringsförslag 223
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 224
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 225
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 226
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 227
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

b) fastställa layout och utformning av de 
hälsovarningar som anges i denna artikel, 
inklusive deras typsnittsstorlek och 
bakgrundsfärg, med vederbörligt 
beaktande av de språkliga begränsningar
som råder i varje medlemsstat.

Or. it

Ändringsförslag 228
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

b) fastställa placering, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. pl

Ändringsförslag 229
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I,

Or. el
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Motivering

Varje medlemsstat bör själv få bestämma om bilder ska användas.

Ändringsförslag 230
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 85 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 231
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka minst 75 % av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 232
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 

c) täcka minst 50 % och upp till 65 % av 
utsidan av både framsidan och baksidan av 
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eventuell ytterförpackning, styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. de

Ändringsförslag 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan
och baksidan av styckförpackningen och 
av eventuell ytterförpackning,

c) täcka 43 % av utsidan av framsidan och 
62 % av utsidan av baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. de

Ändringsförslag 234
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 235
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 236
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. it

Ändringsförslag 237
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. el

Motivering

Kraven på hälsovarningarnas storlek bör inte sättas på en orimligt hög nivå. 
Varningstexterna bör inte täcka mer än 50 % av ytan på tobaksvaruförpackningarna.
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Ändringsförslag 238
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 239
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. pt

Ändringsförslag 240
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. de
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Ändringsförslag 241
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. it

Motivering

Att varningarna täcker 50 % av förpackningarna är mer än tillräckligt för att man ska kunna 
informera konsumenterna. Det har heller inte visats att större hälsovarningar bidrar till en 
minskning av antalet tobaksanvändare. Att fastställa en storlek på 75 % av ytan riskerar att 
undergräva EU:s grundläggande rättigheter och WTO:s avtal, t.ex. de som rör skyddet för 
immateriella rättigheter och varumärken.

Ändringsförslag 242
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. es

Ändringsförslag 243
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. it

Motivering

Att placera hälsovarningarna på den övre kanten av förpackningen skulle innebära att de 
delas itu när förpackningen öppnas och att skattemärket måste placeras nertill, där de inte 
delas itu vid öppningen, vilket innebär att de skulle kunna återanvändas. Att ha all 
information på samma led på förpackningen skulle påverka användningen av varumärket, 
som eventuellt skulle behöva placeras så att det inte är på samma led som hälsovarningarna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. de

Ändringsförslag 245
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 



PE510.660v01-00 110/118 AM\935348SV.doc

SV

all annan information på förpackningen, all annan information på förpackningen,

Or. it

Ändringsförslag 246
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att konsumenten ska se varumärket för den vara som han 
eller hon köper.

Ändringsförslag 247
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den undre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 248
Franz Obermayr
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) reproduceras i enlighet med de format 
och proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med punkt 3;

utgår

Or. de

Ändringsförslag 249
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. el

Motivering

Det är inte möjligt att uppfylla dessa måttkrav på alla typer av förpackningar. På detta sätt
framtvingas indirekt enhetlighet i storlek, form och utseende på förpackningarna, vilket 
innebär en allvarlig snedvridning av konkurrensen. I led c i denna artikel föreskrivs dessutom 
att en viss procentandel av utsidan av styckförpackningarna måste täckas. Det förefaller 
därför inte finnas något behov av att specificera mått för styckförpackningar (förpackningar) 
med cigaretter.

Ändringsförslag 250
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 251
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. de
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Ändringsförslag 253
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. it

Ändringsförslag 254
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. it

Ändringsförslag 255
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
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ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pt

Ändringsförslag 256
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. it

Motivering

Att ange hälsovarningarnas höjd och bredd i millimeter utesluter många förpackningsformat 
från marknaden och innebär att förpackningarnas form och utformning blir likartad, vilket 
utgör ett hot mot värdet på marknaden och ökar risken för olaglig handel utan att bidra till 
några hälsofördelar. Detta kommer att få stora sysselsättningsrelaterade och ekonomiska 
konsekvenser. Bestämmelserna i denna punkt är dessutom inte förenliga med 
Världshandelsorganisationens TBT-avtal och Trips-avtal.

Ändringsförslag 257
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. es
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Ändringsförslag 258
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm utgår

Or. es

Ändringsförslag 259
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: högst 43 mm

Or. de

Ändringsförslag 260
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 68 mm

Or. en

Ändringsförslag 261
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bredd : minst 55 mm. utgår

Or. es

Ändringsförslag 262
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. nl

Ändringsförslag 263
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 264
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 265
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning och alternering för 
hälsovarningarna,

Or. el

Motivering

Proportionerna på hälsovarningarna anses utgöra en väsentlig del av en lagstiftningsakt, och 
alla ändringar av sådana uppgifter måste antas i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 



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

SV

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma format, layout, utformning 
och alternering för hälsovarningarna,

Or. de

Ändringsförslag 267
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma format, layout och
utformning för hälsovarningarna,

Or. it


