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Ændringsforslag 268
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
layout, udformning (herunder skrifttype og 
dens punktstørrelse), retning (rotation) og 
proportioner under hensyntagen til de 
sproglige krav i hver medlemsstat

Or. it

Ændringsforslag 269
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning,
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, layout, udformning og retning
(rotation)

Or. pl

Ændringsforslag 270
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
format, layout og udformning

Or. it
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Begrundelse

De delegerede beføjelser i dette punkt gør det muligt for Kommissionen at modificere 
grundtræk i direktivet uden behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og i strid 
med artikel 290, stk. 1, i TEUF. At give Kommissionen frihed til at bestemme 
sundhedsadvarslernes retning (rotation) kan desuden medføre risiko for lagermangel grundet 
manglende mulighed for at tilpasse produktionen til den tidsplan, der er fastsat for 
rotationen.

Ændringsforslag 271
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
format, layout og udformning

Or. es

Ændringsforslag 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 273
Gino Trematerra

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 274
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår

Or. it

Begrundelse

Der er tale om væsentlige og ikke sekundære aspekter, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt 
at udelukke Europa-Parlamentet og Rådet og overlade opgaven med at foretage 
modificeringer til Kommissionen. Det er desuden uklart, hvordan det kan være muligt at sikre 
integriteten og synligheden af sundhedsadvarslerne, såfremt Kommissionen måtte beslutte at 
tillade, at disse brydes ved åbning af enkeltpakningen.
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Ændringsforslag 275
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Mærkning af anden røgtobak end 

cigaretter og rulletobak
1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og 
de i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).
Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse 
advarsler skal være trykt på den anden, 
lige så synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage.
2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.
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3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

4. Den generelle advarsel og 
tekstadvarslen som omhandlet i stk. 1 skal 
være:
a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt
b) centreret på det areal, de skal være 
påtrykt, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
c) omkranset af en sort kant, der er 
mindst 3 mm og højst 4 mm bred, inden 
for the areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 276
Olle Schmidt



PE510.679v02-00 8/113 AM\935995DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt eller 
påklæbet med permanente mærkater på
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal findes på den anden, lige så synlige 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage.

Or. en

Begrundelse

Permanente mærkater skal fremme større advarselstekster på andre tobaksvarer end 
cigaretter og rulletobak, hvor der ofte anvendes pakker fremstillet af andre materialer end 
pap.

Ændringsforslag 277
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med
mere end to officielle sprog.

Or. it
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Ændringsforslag 278
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel dækker højst 17 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til
19 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 21 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. de

Ændringsforslag 279
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage, med undtagelse af 
gennemsigtig plast, der er almindeligt 
anvendt i detailsektoren, såfremt man 
tydeligt kan se den advarsel, der er 
placeret på den underliggende emballage.
Denne procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. es
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Ændringsforslag 280
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 281
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel
dækker højst 22 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 25 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
29 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. de

Ændringsforslag 282
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I forbindelse med enkeltpakninger, 
hvor den mest synlige overflade er større 
end 75 cm2, skal de i stk. 2 og 3 nævnte 
advarsler dække en flade på mindst 22,5 
cm2 på hver side. Dette areal forhøjes til 
24 cm2 i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 26,25 cm2 i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. en

Begrundelse

Andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er underlagt regler, der svarer til 
bestemmelserne i direktiv 2001/37/EF. Dette stykke var en del af disse bestemmelser.

Ændringsforslag 283
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan stå på mærkater, når der er tale om 
permanente mærkater, der ikke kan 
fjernes. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 
den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

Or. en

Begrundelse

Andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er underlagt regler, der svarer til 
bestemmelserne i direktiv 2001/37/EF. Dette stykke var en del af disse bestemmelser. Ifølge 
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betragtning 18 i direktiv 2001/37 EF skal brugen af permanente mærkater kunne fremme 
indførelsen af direktivets mærkningskrav.

Ændringsforslag 284
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) fremstå med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

Or. en

Ændringsforslag 285
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) centreret på det areal, de skal være 
påtrykt, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

b) centreret på det areal, hvor de skal
fremstå, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 286
Franz Obermayr
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkranset af en sort kant, der er mindst
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

c) omkranset af en sort kant, der er mindst
2 mm og højst 3 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

Or. de

Ændringsforslag 287
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 288
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 

udgår
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væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 289
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være 
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare kan være 
sundhedsskadelig og er vanedannende, 
men den udgør en betydeligt mindre 
sundhedsmæssig risiko end rygning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigere at informere om relative risici end at komme med upræcise udsagn om 
skader. Det foreslåede budskab sender et tydeligt evidensbaseret signal til tobaksbrugerne.

Ændringsforslag 290
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
vanedannende.

Or. en

Ændringsforslag 291
Konstantinos Poupakis
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
vanedannende

Or. el

Ændringsforslag 292
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 293
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår
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Or. nl

Ændringsforslag 294
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Or. de

Begrundelse

Begrebet "sociale" virkninger ville føre til retsusikkerhed, fordi ordet er vagt.

Ændringsforslag 295
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare har vitaliserende, 
energigivende, helbredende, foryngende 
eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Or. it

Begrundelse

Henvisningerne til naturlige eller biologiske virkninger og den "sociale" profil bør fjernes, da 
de kan fortolkes bredt og skønsmæssigt med risiko for at medføre forbud mod meddelelse af 
væsentlige faktuelle oplysninger om produktet til forbrugerne. Dette er i strid med forskellige 
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bestemmelser i TEUF om grundlæggende rettigheder, herunder retten til ejendomsret, 
ytringsfrihed, retten til, at forbrugeren modtager oplysninger om produktet, såvel som WTO-
reglerne.

Ændringsforslag 296
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. it

Begrundelse

Litra c) bør udgå, da det kan fortolkes meget bredt og skønsmæssigt med risiko for at føre til 
forbud mod meddelelse af væsentlige faktuelle oplysninger til forbrugerne - f.eks. oplysningen 
om, at produktet indeholder en blanding, såsom "American Blend". Dette er i strid med 
forskellige bestemmelser i TEUF om grundlæggende rettigheder, herunder retten til 
ejendomsret, ytringsfrihed, retten til, at forbrugeren modtager oplysninger om produktet, 
såvel som WTO-reglerne.

Ændringsforslag 297
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) får varen til at ligne en fødevare. d) får varen til at ligne en fødevare, når der 
er tale om tobak, der indtages oralt.

Or. it

Begrundelse

I det nuværende direktiv begrænses dette krav til tobaksvarer, der indtages oralt, og denne 
præcisering bør opretholdes, da man ellers ville kunne hævde, at cigaretter ligner 
konfekturevarer, såsom chokoladecigaretter, der forefindes på markedet i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 298
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst, 
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende 
farver, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med 
selve tobaksvarens form. Cigaretter med 
en diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 299
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst,
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende farver, 
indlagt materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Tekst, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, der giver indtryk 
af, at en bestemt tobaksvare er mindre 
skadelig end andre, må ikke anvendes på 
tobaksvarers emballage.



AM\935995DA.doc 19/113 PE510.679v02-00

DA

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag erstattes med teksten i artikel 7 i direktiv 2001/37/EF.

Ændringsforslag 300
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. el

Begrundelse

Ifølge direktivforslaget skal cigaretter med en diameter på under 7,5 mm afskaffes. Det 
fremgår imidlertid ikke af de relevante undersøgelser, at dette vil tjene direktivets formål. 
Tværtimod er der tale om intervention på det indre marked og et indgreb i den frie 
konkurrence, da der ikke er tvivl om, at disse rygere enten vil vælge tobaksprodukter med en 
større diameter til at opfylde deres tobaksbehov eller vil ty til ulovlige produkter.

Ændringsforslag 301
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 302
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. it

Ændringsforslag 303
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. pt

Ændringsforslag 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer 
eller andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, billeder og figurer eller andre tegn, 
vildledende farver, indlagt materiale eller 
andet medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at fastsættelsen af cigaretters diameter slettes. Indførelsen af denne bestemmelse 
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vil i praksis forbyde tynde cigaretter, hvilket er videnskabeligt ubegrundet og uacceptabelt.

Ændringsforslag 305
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende. Meddelelse af faktuelle 
oplysninger om produktet til forbrugerne 
kan ikke forbydes. Varemærker, der er 
gyldigt registreret på datoen for dette 
direktivs ikrafttræden, kan ikke forbydes.

Or. it

Begrundelse

Nogle forbud i dette stykke bør fjernes, da de ville medføre forbud dels mod væsentlige dele af 
registrerede varemærker, som har været anvendt i årevis, og dels mod meddelelse af faktuelle 
oplysning om produktet til forbrugerne, hvilket er i strid med bestemmelserne i TEUF om 
grundlæggende rettigheder og med WTO-reglerne. Forbuddet mod tynde cigaretter bør 
fjernes, da det tilskynder til smugling, ikke underbygges af videnskabelige beviser og har 
alvorlige virkninger for beskæftigelsen og statens indtægter.

Ændringsforslag 306
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst,
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende 
farver, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og
lommer eller kan være forbundet med 
selve tobaksvarens form. Cigaretter med 
en diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. På emballage til tobaksvarer må der
ikke anvendes symboler, navn, 
varemærker, tekster, indlagt materiale,
lommer eller skrabemærker eller andet, 
der antyder, at en tobaksvare er mindre 
skadelig end andre, eller som kan vildlede 
forbrugeren med hensyn til 
tobaksvarernes skadelighed.

Or. es

Ændringsforslag 307
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det er på enkeltpakningen tilladt at 
angive den tobakssort, der anvendes til 
fremstilling af varen, og/eller dens 
oprindelsesland.

Or. it

Begrundelse

For ikke at skabe forskelsbehandling mellem forskellige tobakssorter (jf. betragtning 16) og 
for at give forbrugeren behørig oplysning om den type vare, vedkommende køber.

Ændringsforslag 308
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En mærkat med teksten "Alle 
cigaretter er lige skadelige" skal sættes på 
enkeltpakningen.

Or. en

Begrundelse

Dette budskab vil oplyse forbrugerne om, at cigaretter med en diameter under 7,5 mm eller 
mentolcigaretter er lige så skadelige som almindelige cigaretter.

Ændringsforslag 309
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold
1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
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bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 310
Gino Trematerra

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 311
Lara Comi
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. it

Begrundelse

Et forbud mod aspekter vedrørende pakningens design ville fremme ulovlig handel, 
indskrænke forbrugerens valg og gå ud over innovation og konkurrence. De intellektuelle 
ejendomsrettigheder ville blive bortfjernet eller under alle omstændigheder svækket. Der er 
ingen begrundelse, for så vidt angår det indre marked eller den offentlige sundhed, der kan 
underbygge disse bestemmelser, som i øvrigt ville medføre forbud mod eksisterende 
produkter. Disse krav er desuden uforholdsmæssige.

Ændringsforslag 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung,
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være rektangulær. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, en 
cylinder eller en æske.
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Or. de

Begrundelse

En simpel kasseformet enkeltpakning er relativt enkel at fremstille. Derimod kræver en 
kompleks udformning af enkeltpakningen en omfattende knowhow og en krævende 
fremstillingsproces med særlige maskiner. Alene derved bliver det vanskeligere at forfalske 
produktet. En eventuel vildledning af forbrugerne bliver reguleret andetsteds gennem 
bestemmelserne om mærkning af enkeltpakningen.

Ændringsforslag 313
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 20 g.

Or. en

Begrundelse

Rulletobak er i årtier blevet indpakket i mange forskellige former og formater, og 
Kommissionen har ikke forelagt videnskabelig dokumentation som begrundelse for et sådant 
standardiseringsniveau. Det erklærede mål er derfor uklart, mens konsekvenserne af forslaget 
vil være et reelt forbud mod adskillige eksisterende produkter.

Ændringsforslag 314
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med rulletobak skal 
have form som en pung, dvs. en 
rektangulær lomme med en flap, der 
dækker åbningen. Pungens flap skal dække 
mindst 70 % af pakningens forside. En 
enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 20 g.

Or. en

Ændringsforslag 315
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af et minimumsantal cigaretter i en enkeltpakning samt en minimumsvægt på en 
enkeltpakning med rulletobak giver færre valgmuligheder for forbrugerne, og navnlig for 
dem, der overvejer at ryge mindre.
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Ændringsforslag 316
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være retvinklet. En enkeltpakning med 
rulletobak eller finskåren tobak skal 
indeholde mindst 40 g.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag ville udelukke salg af finskåren tobak til rulning i dåser uden at 
angive en konkret begrundelse herfor i konsekvensanalysen.

Ændringsforslag 317
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside.

Or. it
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Ændringsforslag 318
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak eller gør det selv-tobak skal
være kasseformet eller cylindrisk og kan 
have form som en pung, dvs. en 
rektangulær pakke med en flap, der 
dækker åbningen. En enkeltpakning med 
rulletobak eller gør det selv-tobak skal
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige konsekvensanalyse vurderede ikke brugen af pungen til andre typer of løs 
tobak, og forslaget tog ikke behørigt hensyn til de betydelige forskelle mellem rulletobak og 
gør det selv-tobak. Emballagen skal skelne mellem de tobakskarakteristika, som forbrugeren 
efterspørger. Kombinationsdåsen er en velafprøvet emballagespecifikation til løs tobak. Den 
aktuelle formulering kan således hindre en fremtidig udvikling af innovative 
emballageprodukter og genere tobaksproduktets kvalitet for den endelige forbruger.

Ændringsforslag 319
Toine Manders

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
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dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 33 g cigaretter i alt. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 80 g.

Or. en

Ændringsforslag 320
Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet, hvad angår pakningen, da der set fra et indre marked-perspektiv 
ikke er nogen konkret grund til at foretage en begrænsning, f.eks. set i lyset af direktiv 
2007/54/EF.

Ændringsforslag 321
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 

udgår
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fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

Or. it

Begrundelse

Et forbud mod aspekter vedrørende pakningens design eller det tilhørende materiale ville 
fremme ulovlig handel, indskrænke forbrugerens valg og gå ud over innovation og 
konkurrence. De intellektuelle ejendomsrettigheder ville blive bortfjernet eller under alle 
omstændigheder svækket. Der er ingen begrundelse, for så vidt angår det indre marked eller 
den offentlige sundhed, der kan underbygge denne bestemmelse, som i øvrigt ville medføre 
forbud mod eksisterende produkter. Disse krav er desuden uforholdsmæssige.

Ændringsforslag 322
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale, der ikke er 
skadeligt for hverken produktet, brugeren 
eller miljøet, og må ikke have en åbning, 
der kan lukkes eller forsegles igen efter
første åbning, bortset fra flip-top-låg. Et 
flip-top-låg på en cigaretpakke må kun 
være hængslet på pakningens bagside.

Or. el

Ændringsforslag 323
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle ydre overflader på 
enkeltpakningen og enhver eventuel ydre 
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pakning af cigaretter og rulletobak, der 
ikke er omfattet af bestemmelserne i dette 
direktiv, standardiseres som følger:
a) må ikke indeholde noget varemærke 
eller andet mærke ud over handelsnavnet 
eller et alternativt navn for tobaksvaren
b) handelsnavnet og et eventuelt 
alternativt navn
i) må ikke optræde mere end én gang på 
hver overflade
ii) skal optræde vandret under og i samme 
læseretning som den kombinerede 
sundhedsadvarsel i midten af den 
tiloversblevne plads på overfladerne foran 
og bag på enkeltpakningen og den 
eventuelle ydre pakning
iii) skal være i overensstemmelse med alle 
de mere udførlige regler fastsat i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at der fjernes hindringer for fri handel på det indre marked, synes en 
standardiseret "umærket" pakning at være den bedste løsning for at sikre sundheden og 
forbrugerbeskyttelsen ved at øge effekten af sundhedsadvarslerne blandt personer, der endnu 
ikke er begyndt at ryge - ved at afskrække især unge fra at begynde at ryge - og ved at undgå 
"varemærkeidentifikationsstrategier", der er rettet mod bestemte målgrupper.

Ændringsforslag 324
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hverken varemærket eller noget andet 
mærke må fremgå af selve 
tobaksproduktet.

Or. en
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Begrundelse

Der bør ikke tillades varemærker, udformninger eller motiver på de enkelte cigaretter.

Ændringsforslag 325
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 326
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 

udgår
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den er blevet lukket igen.

Or. en

Ændringsforslag 327
Gino Trematerra

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 328
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 

udgår
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den er blevet lukket igen.

Or. it

Ændringsforslag 329
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 330
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 

udgår
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den er blevet lukket igen.

Or. it

Begrundelse

De delegerede beføjelser i dette punkt gør det muligt for Kommissionen at modificere 
grundtræk i direktivet uden behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og i strid 
med artikel 290, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag 331
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 332
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 

udgår
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tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 333
Gino Trematerra

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 334
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 

udgår
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cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. it

Ændringsforslag 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Formen af enkeltpakningen med cigaretter og formen af enkeltpakningen med rulletobak 
fastlægges i artikel 13, stk. 1, i det foreslåede direktiv. Forslaget om en enkeltpakningsform 
for andre tobaksvarer bør være genstand for en lovgivningsprocedure, da det berører 
væsentlige forhold vedrørende konkurrence og friheder på det indre marked.

Ændringsforslag 336
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. it

Begrundelse

De delegerede beføjelser i dette punkt gør det muligt for Kommissionen at modificere 
grundtræk i direktivet uden behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og i strid 
med artikel 290, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag 337
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Enkeltpakninger med cigaretter og 
rulletobak skal være i overensstemmelse 
med de af Kommissionen fastsatte regler 
om anonym emballage i henhold til stk. 
4b i nærværende artikel.

Or. en

Ændringsforslag 338
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
om anonym emballage for 
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enkeltpakninger med cigaretter og 
rulletobak. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 339
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med
henblik på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater 
eller ved åbning af pakningen. For så vidt 
angår produkter fremstillet uden for 
Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Med henblik på at muliggøre et effektivt 
følge- og sporingssystem skal 
medlemsstaterne kræve, at entydige, sikre 
og permanente identifikationsmærker 
(som herefter kaldes entydige 
identifikatorer) som f.eks. koder eller
stempler er påført eller udgør en del af 
alle enkeltpakninger og indpakninger 
samt enhver ydre pakning af cigaretter. 
For så vidt angår produkter fremstillet uden 
for Unionen gælder kravene i denne artikel 
kun for produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 340
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 

1. For at muliggøre effektiv kontrol og 
identifikation sikrer medlemsstaterne, at 
alle enkeltpakninger med tobaksvarer, 
herunder al ydre emballage, er påført en 
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på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

entydig identificerende mærkning, der er 
sikker og ikke kan fjernes. Entydige 
identifikatorer skal – med henblik på at 
sikre deres integritet - være påtrykt/anbragt 
på en sådan måde, at de ikke kan fjernes 
eller slettes, og de må på ingen måde være 
skjult eller brudt, heller ikke af banderoler 
eller prismærkater eller ved åbning af 
pakningen. For så vidt angår produkter 
fremstillet uden for Unionen gælder 
kravene i denne artikel kun for produkter, 
der er bestemt for eller markedsføres i EU-
markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet. I de 
medlemsstater, hvor tobaksvarer forsynes 
med banderoler, kan de entydige 
identifikatorer trykkes på banderolerne.

Or. en
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Ændringsforslag 342
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator, der 
anvendes sammen med en digital 
banderole med usynligt blæk. Entydige 
identifikatorer skal – med henblik på at 
sikre deres integritet - være påtrykt/anbragt 
på en sådan måde, at de ikke kan fjernes 
eller slettes, og de må på ingen måde være 
skjult eller brudt, heller ikke af banderoler 
eller prismærkater eller ved åbning af 
pakningen. For så vidt angår produkter 
fremstillet uden for Unionen gælder 
kravene i denne artikel kun for produkter, 
der er bestemt for eller markedsføres i EU-
markedet.

Or. en

Begrundelse

Adskillige lande anvender en ny generation af højteknologiske banderoler. Denne banderole 
bruger usynligt blæk og en unik skjult kode med oplysninger for hver enkelt pakke. Disse 
banderoler gør det muligt at kontrollere, om produkter er ægte eller forfalskede, og 
banderolerne kan krypteres med omfattende oplysninger, der uploades til et centralt 
datasystem. Fordelen ved teknikken med usynligt blæk er sikkerheden: Blækket er usynligt og 
svært at forfalske.

Ændringsforslag 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den entydige identifikator skal gøre det 
muligt at bestemme:

2. Den entydige og sikre identifikator, som 
er umulig at kopiere, skal gøre det muligt 
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at bestemme:

Or. pl

Begrundelse

Identifikatoren bør være sikker og umulig at kopiere, hvilket vil sige, at den ikke må bestå af 
en række tal og bogstaver uden yderligere former for sikring, idet sådanne sikkerhedskoder 
uden større problemer kan kopieres.

Ændringsforslag 344
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktnavn e) produktbeskrivelse

Or. en

Ændringsforslag 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktnavn e) produktbeskrivelse

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at den anvendte terminologi bringes i overensstemmelse med terminologien i 
den relevante WHO-protokol.

Ændringsforslag 346
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute udgår

Or. en

Ændringsforslag 347
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute, 
afsendelsesdato, bestemmelsessted, 
afsendelsessted og modtager

Or. fr

Ændringsforslag 348
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute samt 
forsendelsens dato, destination, 
afsendelsessted og modtager

Or. en

Ændringsforslag 349
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

i) forsendelsens dato, modtager, 
afsendelsessted og destination fra 
fremstillingsstedet til den første kunde 
uden tilknytning til fabrikanten eller 
importøren, herunder dennes pakhuse og
alle benyttede afgiftsoplag

Or. en

Ændringsforslag 351
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af den første kunde uden 
tilknytning til fabrikanten eller 
importøren samt identiteten af enhver 
kendt efterfølgende køber

Or. en

Ændringsforslag 352
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for
alle købere fra fremstillingen til det første 
detailsalgssted.

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for
den første kunde uden tilknytning til 
fabrikanten eller importøren.

Or. en

Ændringsforslag 353
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2bis. Medlemsstaterne sikrer, at de 
entydige identifikatorer for 
enkeltpakningerne er knyttet til den 
entydige identifikator på den ydre 
emballage. Enhver ændring i 
sammenknytningen mellem 
enkeltpakninger og ydre emballage lagres 
i den i stk. 6 omhandlede database.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten
til den sidste økonomiske aktør inden det
første detailsalgssted, registrerer alle 

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle
fabrikanter i Unionen samt importører, 
der indfører varer hertil, registrerer data 
vedrørende alle bevægelser samt salget til 
den første kunde uden tilknytning til 
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enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

fabrikanten eller importøren. Denne 
forpligtelse kan opfyldes ved registrering 
for samlet form, f.eks. af ydre emballage, 
forudsat at det fortsat er muligt at spore 
enkeltpakningerne.

Or. en

Ændringsforslag 355
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger og den ydre emballage, 
der kommer i deres besiddelse, samt alle 
mellemliggende flytninger og den endelig 
flytning af produkterne væk fra deres 
besiddelse. Denne forpligtelse kan opfyldes 
ved registrering for samlet form, f.eks. af 
ydre emballage, forudsat at det fortsat er 
muligt at spore enkeltpakningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første 
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

tobaksvarefabrikanter stiller det af 
medlemsstaterne fastsatte nødvendige 
udstyr til registrering af tobaksvarer, der 
købes, sælges, oplagres, transporteres eller 
på anden måde håndteres, til rådighed for 
alle økonomiske aktører, der medvirker 
ved handel med tobaksvarer, fra 
fabrikanten til den sidste økonomiske aktør 
inden det første detailsalgssted, herunder 
importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene elektronisk 
til et en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

Or. pl

Begrundelse

Det bør være medlemsstaterne, der fastsætter typen af udstyr.

Ændringsforslag 357
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Registrerede data må ikke ændres eller 
slettes af nogen af de økonomiske aktører, 
der medvirker ved handel med tobaksvarer, 
men den økonomiske aktør, der indlæste 
dataene, og andre økonomiske aktører, der 
er direkte berørt af transaktionen, såsom 
leverandøren eller modtageren, kan 
kommentere tidligere indlæste data. Den 
pågældende økonomiske aktør skal tilføje 
de korrekte data og en henvisning til den 
tidligere indlæsning, som aktøren finder 
det nødvendigt at rette. I særlige tilfælde 
og efter fremlæggelse af fyldestgørende 
dokumentation kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
registreringen er foretaget, eller, hvis 
registreringen er foretaget uden Unionen, 
den kompetente myndighed i 

5. Registrerede data skal rettidigt overføres 
til en database. De pågældende data må 
ikke ændres eller slettes af nogen af de 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, men den 
økonomiske aktør, der indlæste dataene, og 
andre økonomiske aktører, der er direkte 
berørt af transaktionen, såsom 
leverandøren eller modtageren, kan 
kommentere tidligere indlæste data. Den 
pågældende økonomiske aktør skal tilføje 
de korrekte data og en henvisning til den 
tidligere indlæsning, som aktøren finder 
det nødvendigt at rette. I særlige tilfælde 
og efter fremlæggelse af fyldestgørende 
dokumentation kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
registreringen er foretaget, eller, hvis 
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importmedlemsstaten tillade, at tidligere 
registrerede data ændres eller slettes.

registreringen er foretaget uden Unionen, 
den kompetente myndighed i 
importmedlemsstaten tillade, at tidligere 
registrerede data ændres eller slettes. De 
registrerede data skal opbevares i en 
periode på fire år fra fremstillingen, 
medmindre en medlemsstat eller 
Kommissionen anmoder om en længere 
periode på grund af igangværende 
undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 358
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer
permanent onlineadgang til de krævede 
data for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. Medlemsstaterne 
eller Kommissionen skal give fabrikanter 
eller importører adgang til disse 
oplysninger, forudsat at forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger forbliver behørigt 
beskyttet i overensstemmelse med den 
relevante nationale lovgivning og EU-
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overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

lovgivningen. Medlemsstaterne skal sikre, 
at der kun gives adgang til en database i 
tilfælde, hvor det er nødvendigt med 
henblik på at afsløre eller efterforske 
ulovlig handel, samt at databasens 
oplysninger beskyttes og behandles 
fortroligt. Især kan oplysninger ikke deles 
med personer eller organisationer, der 
ikke er involveret i undersøgelsen eller 
efterfølgende retssager.

Or. en

Ændringsforslag 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 

6. Medlemsstaterne kontrollerer, at 
fabrikanter og importører af tobaksvarer 
indgår aftaler om lagring af data med en 
uafhængig tredjepart, som skal 
administrere datalagerfaciliteten for data 
vedrørende den pågældende fabrikant eller 
importør. Datalagerfaciliteten skal fysisk 
være placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
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overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Or. pl

Begrundelse

Det er medlemsstaternes pligt at føre kontrol med de data, som fabrikanterne leverer.

Ændringsforslag 360
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter 
og importører af tobaksvarer indgår aftaler 
om lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af
tobaksfabrikanten og godkendes af
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

6. Medlemsstaterne indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som udpeges af Kommissionen.
Udgifterne i forbindelse med 
kontraktindgåelsen med revisoren og 
administrationen af databasen afholdes af 
tobaksfabrikanterne og -importørerne.
Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.
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Or. fr

Ændringsforslag 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige og 
sikre identifikator, der er umulig at 
kopiere, er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. pl

Ændringsforslag 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes. I de 
medlemsstater, hvor tobaksvarer forsynes 
med banderoler, og de pågældende 
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lovgivningen. banderoler overholder ovennævnte krav, 
er det ikke nødvendigt med ekstra 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 363
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en 
sikkerhedsfeature, som er sikret mod 
manipulation, og som er påtrykt eller 
anbragt på en sådan måde, at det ikke kan 
fjernes eller slettes, og som på ingen måde 
er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. es

Ændringsforslag 364
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
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fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. nl

Ændringsforslag 365
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
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tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. es

Ændringsforslag 366
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

9. Under hensyntagen til eksisterende 
praksis, teknologier og kommercielle 
praktiske aspekter og globale standarder 
for følge- og sporingssystemer og 
autentificering af forbrugsvarer, der 
transporteres hurtigt, samt relevante krav 
i WHO-protokollen til udryddelse af 
ulovlig handel med tobaksprodukter 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 367
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
finskåren tobak til rulletobak er undtaget 
fra anvendelsen af stk. 1-8 i en periode på
10 år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato.
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Or. en

Begrundelse

I medfør af artikel 8, stk. 3, i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksvarer, andre tobaksvarer end cigaretter samt rulletobak bevilges der en 
overgangsperiode på 10 år for andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak.

Ændringsforslag 368
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 10 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

Or. it

Begrundelse

Jf. artikel 8, stk. 3, i WHO's FCTC-protokol til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksprodukter.

Ændringsforslag 369
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 370
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder
markedsføring af tobak, der indtages oralt, 
jf. dog artikel 151 i akten vedrørende 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

1. Medlemsstaterne kan forbyde
markedsføring af tobak, der indtages oralt, 
jf. dog artikel 151 i akten vedrørende 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør have ret, men ikke pligt til at forbyde tobak, der indtages oralt - hvis en 
medlemsstat mener, at det er kulturelt acceptabelt, og at det yder et værdifuldt bidrag til 
folkesundheden, så henhører det under medlemsstatens kompetence - eller med andre ord bør 
alle medlemsstater have ret, men ikke pligt til at gøre, hvad Sverige har gjort. Selv om der 
ikke i øjeblikket er et ønske om at ophæve et forbud, er det vigtigt, at der fremover er den 
nødvendige fleksibilitet til at gøre det. Forskellig håndtering kan retfærdiggøres i forskellige 
medlemsstater på grund af forskellige kulturer og forskellig opfattelse af virkninger for 
folkesundheden i forskellige kulturelle sammenhænge.

Ændringsforslag 371
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter maksimale 
grænser for giftige eller 
kræftfremkaldende stoffer i markedsførte 
røgfrie tobaksvarer. Stoffer og krævede 
grænser fremgår af Bilag IIa. 

Or. en

Begrundelse

Dette erstatter et forbud mod tobak, der indtages oralt, med en produktkvalitetsstandard for 
alle røgfrie tobaksprodukter. I stedet for at forbyde de mindst farlige røgfrie tobaksvarer vil 
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dette i realiteten fjerne de farligste røgfrie tobaksvarer fra markedet, og det er derfor i 
overensstemmelse med det indre markeds sundhedsmæssige mål. Dette afsnit gengiver de 
lovgivningsmæssige henstillinger fra WHO's studiegruppe om tobaksproduktregulering -
rapporten om den videnskabelige basis for tobaksvareregulering, WHO Technical Report 
Series, no. 955. (2010)

Ændringsforslag 372
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 for at 
afpasse de stoffer og grænseværdier, der 
nævnes i stk. 1a, og som fastsættes i Bilag 
IIa, under behørig hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og internationalt 
vedtagne standarder, under hensyntagen 
til principperne om proportionalitet og 
ikke-forskelsbehandling samt under 
hensyntagen til målsætningen om at 
udvikle et indre marked med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har beføjelse til at justere de lovgivningsmæssige rammer - f.eks. at medtage 
tungmetal eller andre kræftfremkaldende stoffer, hvor det kan begrundes.

Ændringsforslag 373
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
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Udstilling af tobaksvarer på salgsstedet
1. Medlemsstaterne forbyder udstilling af 
tobaksvarer på salgsstedet.
2. Tobaksvarer skal skjules helt for 
kunden, dog ikke i forbindelse med køb 
eller salg af tobaksvarer eller status, 
opfyldning, uddannelse af medarbejdere 
eller vedligeholdelse af lagerenheden.
3. Udstilling af tobaksvarer af de i stk. 2 
nævnte årsager må kun ske, såfremt det 
er nødvendigt for at udføre disse opgaver. 
4. Priser på tobaksvarer skal anføres i et 
standardiseret format.

Or. en

Ændringsforslag 374
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 375
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobak på tværs af grænser til forbrugere i 
Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 376
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
territorium, forbud mod at drive fjernsalg 
på tværs af grænser.
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forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

Or. it

Ændringsforslag 377
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
territorium, at drive fjernsalg på tværs af 
grænser til forbrugere i Unionen.

Or. cs

Begrundelse

Eksperter mener, at en sikring af, at forbuddet mod salg til mindreårige bliver taget til følge, 
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udgør en præventiv foranstaltning, der beskytter børn og mindreårige mod rygningens 
virkninger.

Ændringsforslag 378
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne giver ikke tilladelse til
fjernsalg af tobaksprodukter på tværs af 
grænser til forbrugere i Unionen.

Or. pl

Begrundelse

En opretholdelse af tilladelsen til internetsalg er på trods af det teoretiske krav om et system 
til kontrol af køberens alder ikke foreneligt med Kommissionens målsætning om at begrænse 
børn og unges adgang til tobaksvarer. Det er ikke altid nogen forhindring for potentielle unge 
købere at snyde et sådant system til alderskontrol.

Ændringsforslag 379
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en

Ændringsforslag 380
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 381
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. it

Ændringsforslag 382
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 383
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 384
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 385
Matteo Salvini
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. it

Ændringsforslag 386
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 387
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 388
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 389
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 390
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 391
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
deres område via en hvilken som helst 
kanal forbydes gratis uddeling eller 
uddeling til reducerede priser af 
tobaksvarer og bytning af en åben 
pakning tobaksvarer med en ny, forseglet 
pakning.

Or. it

Begrundelse

Praksisser såsom gratis promotion-uddeling eller bytning af cigaretpakker på offentlige 
steder er målrettet mod unge og er derfor utilstedelige.

Ændringsforslag 392
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 393
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 394
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 395
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 396
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 397
Preslav Borissov
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 398
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 399
Matteo Salvini
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 400
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 401
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 402
Preslav Borissov

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 403
Nora Berra
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 404
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 405
Olga Sehnalová
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 406
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 407
Preslav Borissov
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 408
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 409
Matteo Salvini
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 410
Olga Sehnalová

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 411
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 412
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og af nye tobaksvarer med 
potentielt begrænset risiko

Or. pt

Ændringsforslag 413
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og godkendelse før 
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markedsføring af tobaksvarer med nedsat 
risiko

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 
bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 414
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og for 
hvilke det på grundlag af uafhængige og 
verificerbare videnskabelige data er 
godtgjort, at de er betydeligt mindre 
skadelige end de klassiske tobaksvarer. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. fr
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Ændringsforslag 415
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og i 
forbindelse med hvilke de på basis af solid 
videnskabelig evidens vil anføre, at de 
udgør en begrænset sundhedsfare eller en 
begrænset risiko i sammenligning med 
andre konventionelle tobaksvarer. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. pt

Ændringsforslag 416
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet, 
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad angår 
dets ingredienser og emissioner

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet, 
indvirkning på passiv rygning,
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad angår 
dets ingredienser og emissioner

Or. cs
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Ændringsforslag 417
Zuzana Roithová

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal kræve, at 
fabrikanter og importører af tobaksvarer 
underretter deres kompetente 
myndigheder om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), når 
indholdet og konklusionerne er blevet 
verificeret af uafhængige videnskabelige 
instanser.

Or. cs

Ændringsforslag 418
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. Til 
markedsføring af tobaksvarer med nedsat 
risiko kan medlemsstaterne indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

Medlemsstaterne har ret til at definere 
specifikke bestemmelser, hvad angår 
forbrugeroplysning, pakning og 
mærkning, ingredienser og emissioner 
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samt metoder til måling af indholdet af 
tjære, nikotin og kulilte for varer med 
nedsat risiko. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 
bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 419
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

3. Nye kategorier af tobaksvarer såvel som 
tobaksvarer med nedsat risiko, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. Tobaksvarer med nedsat 
risiko er underlagt de afvigelser, der 
autoriseres af medlemsstaterne i henhold 
til stk. 2. De bestemmelser, der gælder, 
afhænger af, om det pågældende produkt 
falder ind under definitionen af røgfrie 
tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 
bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
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for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 420
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3bis. Kommissionen vedtager på grundlag 
af uafhængige, pålidelige og verificerbare 
videnskabelige og tekniske data senest to 
år efter nærværende direktivs 
ikrafttræden og i overensstemmelse med 
artikel 22 delegerede retsakter 
indeholdende regler for vurdering, 
emballering, mærkning, indhold, 
markedsføring, forbrugeroplysning, 
præsentation og salg af nye tobaksvarer, 
for hvilke det er godtgjort, at de er 
betydeligt mindre skadelige end de 
klassiske tobaksvarer.

Or. fr

Ændringsforslag 421
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter, der betegnes 
som middel til helbredelse eller 
forebyggelse af sygdomme hos 
mennesker, på anden måde end gennem 
et budskab i overensstemmelse med stk. 3,
må kun markedsføres, hvis de er godkendt 
i henhold til direktiv 2001/83/EF:
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Or. en

Begrundelse

Det betyder, at det er obligatorisk at indhente en markedsføringstilladelse for lægemidler, 
hvis der anvendes en sundhedsanprisning med en nøje anvendelse af definitionen i 
lægemiddeldirektivet: (a) "der betegnes som middel til helbredelse eller forebyggelse af 
sygdomme" citeres fra første del af lægemiddeldirektivets definition på et lægemiddel i artikel 
1, stk. 2, litra a), i direktiv 2001/83/EF

Ændringsforslag 422
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter beregnet til 
medicinske formål for mennesker må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

Or. en

Begrundelse

Da der findes ikke-medicinske nikotinholdige produkter som alternativer til rygning, vil det 
være uhensigtsmæssigt og urimeligt at lade alle nikotinholdige produkter omfatte af 
lægemiddellovgivningen. 

Ændringsforslag 423
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. fr
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Ændringsforslag 424
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
nikotinholdige produkter, der er godkendt 
i henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Begrundelse

Gør det klart, at direktivets bestemmelser ikke også gælder for nikotinholdige produkter, der 
er reguleret som lægemidler.

Ændringsforslag 425
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For de nikotinholdige produkter, hvor 
stk. 1 ikke finder anvendelse, må 
produkterne kun markedsføres, hvis de 
overholder dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Sikrer, at tobaksvaredirektivet gælder for alle andre nikotinholdige produkter, og begrænser 
anvendelsen af lægemiddelforordningen til de leverandører, der fremsætter 
sundhedsanprisninger i overensstemmelse med lægemiddelforordningens definition. Det 
udelukker medlemsstater, der klassificerer nikotinholdige produkter som lægemidler i 
henhold til artikel 1, stk. 2, litra b), i 2001/83/EF - den "funktionelle" definition baseret på 
fysiologiske ændringer - en tilgang, der gentagne gange er kendt ulovlig af europæiske 
domstole, og som helt klart ikke finder anvendelse på det dominerende nikotinprodukt, der er 
cigaretter.



PE510.679v02-00 86/113 AM\935995DA.doc

DA

Ændringsforslag 426
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter overholder EU's 
gældende lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse, sikkerhed osv.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter.

Ændringsforslag 427
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden skal alle medlemsstater give 
Kommissionen en rapport om de 
foranstaltninger, de har truffet for at 
gennemføre og håndhæve lovgivningen 
som anført i Bilag IIb, da den finder 
anvendelse for nikotinholdige produkter, 
samt om effektiviteten af disse 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Rapporteringskravet indebærer, at der anlægges en mere systematisk tilgang, samt at der 
leveres data til en fremtidig evaluering fra Kommissionens side
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Ændringsforslag 428
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. For de nikotinholdige produkter, hvor 
stk. 1 ikke finder anvendelse, må 
produkterne kun markedsføres, hvis de 
overholder dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Da der findes ikke-medicinske nikotinholdige produkter som alternativer til rygning, vil det 
være uhensigtsmæssigt og urimeligt at lade alle nikotinholdige produkter omfatte af 
lægemiddellovgivningen. Disse produkter bør reguleres som tobaksvarer med dertil hørende 
begrænsninger og en vurdering, inden de bringes i handelen.

Ændringsforslag 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Medlemsstaterne indfører forbud imod 
at anvende nikotinholdige produkter på 
offentlige steder.

Or. pl

Ændringsforslag 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 g (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Medlemsstaterne fastsætter en 
mindstealder for adgang til nikotinholdige 
produkter.

Or. pl

Begrundelse

I overensstemmelse med dette direktivs formål er det nødvendigt at fastsætte en mindstealder 
for, hvornår man er berettiget til at købe produkter, der indeholder tobak og nikotin.

Ændringsforslag 431
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Tærskelværdier giver ingen mening, da produkterne over og under tærskelværdierne fortsat 
skal reguleres i tilstrækkeligt omfang - sondringen mellem, om lægemiddel- eller 
forbrugerforordningen finder anvendelse, afhænger af, om der fremsættes en terapeutisk 
sundhedsanprisning eller ej, ikke af en vilkårlig tærskelværdi.

Ændringsforslag 432
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 433
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 434
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 435
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en



PE510.679v02-00 90/113 AM\935995DA.doc

DA

Ændringsforslag 436
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 437
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 438
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 439
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i
henhold til direktiv 2001/83/EF.

2. Kommissionen skal inden den 1. april 
2017 foretage en undersøgelse om
nikotinholdige produkter i samråd med 
relevante interessenter og
medlemsstaterne. I denne undersøgelse vil 
det blive vurderet, om der er behov for en 
særlig lovgivning vedrørende 
nikotinholdige produkter.

Or. en

Begrundelse

Nikotinholdige produkter udgør et potentielt enormt marked, og de har afgørende betydning 
for folkesundheden som et alternativ til cigaretter. Det er vigtigt, at forordningen udarbejdes 
omhyggeligt, og at den er juridisk solid - at den ikke er alt for stor en byrde eller for generel 
til at opfange specifikke risici ved produkterne.

Ændringsforslag 440
Nora Berra
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. fr

Ændringsforslag 441
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
5, 6 og 12 skal hver enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage om nikotinholdige 
produkter med indhold under 
tærskelværdierne i stk. 1 være forsynet 
med følgende sundhedsadvarsel:

Or. en

Ændringsforslag 442
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 

Uanset artikel 5, 6 og 12 skal hver 
enkeltpakning og eventuel ydre emballage 
om nikotinholdige produkter med indhold 
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1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

under tærskelværdierne i stk. 1 være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel:

Or. el

Begrundelse

Der bør være en tilsvarende foranstaltning til beskyttelse af forbrugerne, og bestemmelserne i 
artikel 6 og 12 bør ligeledes gælde for nikotinholdige produkter, da de er vanedannende, er 
tilsat kraftige fødevarearomaer, sælges i vid udstrækning på internettet og det konventionelle 
marked, og af ovenstående grunde er der stor sandsynlighed for, at de vil trække yngre 
befolkningsgrupper ind i et forbrug af vanedannende stoffer.

Ændringsforslag 443
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin og er
sundhedsskadeligt.

Or. el

Ændringsforslag 444
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin og er
sundhedsskadeligt.

Or. en

Ændringsforslag 445
Nora Berra
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. fr

Ændringsforslag 446
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 447
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 448
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 449
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. fr

Ændringsforslag 450
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 og 
4 under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet og 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
sundhedsadvarslernes format, layout, 
udformning og retning (rotation).

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 og 
4 under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet og 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
sundhedsadvarslernes layout, udformning 
og retning (rotation).

Or. pl

Ændringsforslag 451
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt kan være sundhedsskadeligt
og er vanedannende.

Or. el
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Begrundelse

Urtebaserede produkter bør også kategoriseres som tobaksprodukter og være underlagt de 
samme bestemmelser som disse.

Ændringsforslag 452
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt kan være sundhedsskadeligt
og er vanedannende.

Or. en

Ændringsforslag 453
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst 
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst 
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Or. it

Ændringsforslag 454
Patricia van der Kammen
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Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, 
stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, 
artikel 13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, 
artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 455
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden]..

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en
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Ændringsforslag 456
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. el

Ændringsforslag 457
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk.
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10,
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk.
3a, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
4, stk. 4a, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på 5 år fra 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. it
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Ændringsforslag 458
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på [5 år] fra 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. it

Ændringsforslag 459
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, 
artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].
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Or. es

Ændringsforslag 460
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 461
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3a, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 4, 
stk. 4a, artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 



PE510.679v02-00 102/113 AM\935995DA.doc

DA

artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

artikel 11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. it

Ændringsforslag 462
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. it
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Ændringsforslag 463
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6,
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, 
artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 464
Franz Obermayr

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

3. Den i artikel 4, stk. 3 og 4, artikel 6, stk. 
3 og 9, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 13, stk. 3 og 4, 
artikel 14, stk. 9, og artikel 18, stk. 2 og 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
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Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 465
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 466
Matteo Salvini
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Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3a, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 4, stk. 4a, 
artikel 6, stk. 2, artikel 6, stk. 3, artikel 6, 
stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 467
Lara Comi

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 18, stk. 2, 
og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
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og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. it

Ændringsforslag 468
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. es

Ændringsforslag 469
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af denne rapport bistås 
Kommissionen af videnskabelige og 

Ved udarbejdelsen af denne rapport bistås 
Kommissionen af videnskabelige og 
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tekniske eksperter, så den råder over alle 
de fornødne tilgængelige oplysninger.

tekniske eksperter fra medlemsstaterne, så 
den råder over alle de fornødne 
tilgængelige oplysninger.

Or. el

Ændringsforslag 470
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for under 
udøvelse af traktaten at bibeholde eller 
fastsætte strengere bestemmelser om 
produktion, import, salg og forbrug af 
tobaksvarer, som de finder nødvendige for 
at beskytte folkesundheden, for så vidt 
disse bestemmelser ikke strider mod de 
bestemmelser, der er fastsat i dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 471
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene 
hensyn og skal være nødvendige og stå i 
rimeligt forhold til de mål, der skal nås. 
De må ikke være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 472
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 24
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.
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Or. pl

Ændringsforslag 473
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 48 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mere tid til at tilpasse sig til det nye regelsæt.

Ændringsforslag 474
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer a) cigaretter og håndrullede cigaretter

Or. en

Ændringsforslag 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer a) cigaretter og rulletobak
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Or. de

Ændringsforslag 476
Christian Engström

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

b) nikotinholdige produkter

Or. en

Ændringsforslag 477
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den (til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 42 
måneder) tillade markedsføring af andre 
tobaksvarer end cigaretter og håndrullede 
cigaretter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ifølge betragtning 18 i direktiv 2001/37/EF bør der være tilstrækkeligt lange 
overgangsperioder for at muliggøre de nødvendige produktionsændringer og for at afsætte
lagrene, navnlig af andre tobaksvarer end cigaretter.

Ændringsforslag 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann
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Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 
måneder] tillade markedsføring af andre 
tobaksvarer, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. de

Begrundelse

I henhold til betragtning 18 i direktiv 2001/37/EF skal der gives tilstrækkeligt lange 
overgangsfrister til at muliggøre de nødvendige ændringer i produktionen og lagrene. Det er 
nødvendigt at give medlemsstaterne mere tid til tilpasningen, idet nogle medlemsstater og 
virksomheder, her især de små og mellemstore virksomheder samt landmændene, rammes i 
højere grad end andre af direktivet.

Ændringsforslag 479
Patricia van der Kammen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder ikke i kraft.

Or. nl

Ændringsforslag 480
Christian Engström

Forslag til direktiv
Bilag 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Maksimalt tilladt indhold i røgfrie
tobaksvarer, toksin pr. vægtenhed af tør 
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tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-
(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyren): 5,0 µg/kg

Or. en

Begrundelse

Denne tabel gengiver toksicitetshenstillingerne fra WHO's studiegruppe om 
tobaksproduktregulering - rapporten om den videnskabelige basis for tobaksvareregulering, 
WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)

Ændringsforslag 481
Christian Engström

Forslag til direktiv
Bilag 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
EU-lovgivning, der finder anvendelse på 
nikotinholdige produkter:
Generel sikkerhed:
Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed 
i almindelighed, navnlig for så vidt angår 
RAPEX-systemet - meddelelser og 
advarsler om farlige produkter
Pakning og mærkning:
Direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer
Direktivet om farlige præparater 
(99/45/EF)
Klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger - CLP-forordning 
nr. 1272/2008 finder anvendelse fra 2015.
Sikkerhed i forbindelse med kemikalier:
Registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) - forordning (EF) nr. 
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1907/2006
Elektrisk sikkerhed:
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF)
Direktivet om elektromagnetisk 
kompatibilitet (2004/108/EF)
Direktivet om begrænsning af 
anvendelsen af visse farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-
direktivet) - 2011/65/EF - hvor det er 
relevant.
Direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
Batteridirektivet (2006/66/EF)
Mål og vægt:
Emballering af visse varer efter vægt eller 
volumen i færdigpakninger - direktiv 
76/211/EØF
Direktiv 2007/45/EF om nominelle 
mængder for færdigpakkede produkter
Handelspraksis:
Fjernsalgsdirektivet, 97/7/EF
Direktivet om elektronisk handel, 
2000/31/EF
Direktivet om vildledende og 
sammenlignende reklame, 2006/114/EF
Direktivet om urimelig handelspraksis, 
2005/29/EF

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter. Rapporteringskravet indebærer, at der anlægges en mere 
systematisk tilgang, og det vil udgøre grundlaget for Kommissionens evaluering inden april 
2017


