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Ändringsförslag 268
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bestämma layout, utformning (inklusive 
typsnitt och typstorlek), alternering och 
proportioner för hälsovarningarna, med 
vederbörligt beaktande av de språkliga 
begränsningar som råder i varje 
medlemsstat,

Or. it

Ändringsförslag 269
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 270
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bestämma format, layout och
utformning för hälsovarningarna,
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Or. it

Motivering

Den befogenhet som ges enligt denna punkt skulle göra det möjligt för kommissionen att 
ändra väsentliga delar av direktivet utan att vederbörligen involvera parlamentet och rådet 
och i strid med artikel 290.1 i EUF-fördraget. Att kommissionen skulle få bestämma 
alterneringen för varningarna skulle dessutom kunna resultera i lagerbrist till följd av att 
tillverkarna inte kunnat anpassa sin produktion i god tid.

Ändringsförslag 271
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bestämma format, layout och
utformning för hälsovarningarna,

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 273
Gino Trematerra
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 274
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. it

Motivering

Dessa delar är väsentliga snarare än sekundära, och det är därmed inte rätt att ge 
kommissionen befogenhet att göra ändringar utan att vederbörligen involvera parlamentet 
och rådet. Det är dessutom svårt att se hur hälsovarningarnas fullständighet och synlighet 
skulle kunna garanteras om kommissionen skulle tillåta att varningarna bryts då 
styckförpackningen öppnas.

Ändringsförslag 275
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Märkning av andra tobaksvaror för 
rökning än cigaretter och rulltobak

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.
Den allmänna varningen ska tryckas på 
den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer 
regelbundet. Dessa varningstexter ska 
tryckas på den näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.
2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 30 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk 
och till 35 procent för medlemsstater med 
tre officiella språk. 
3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
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medlemsstater med tre officiella språk. 
4. Den allmänna varning och den 
varningstext som avses i punkt 1 ska vara
a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta 
hänsyn till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten 
täcker största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,
b) centrerade på den yta där de ska 
tryckas, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,
c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande
förändring av omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 276
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 

Den allmänna varningen ska tryckas eller –
med hjälp av klistermärken som inte kan 
avlägsnas – sättas fast på den mest synliga 
ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
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eventuell ytterförpackning. varningstexter ska vara synliga på den näst 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning.

Or. en

Motivering

Etiketter som inte kan avlägsnas bör vara tillåtna för att göra det lättare med de större 
varningstexterna för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak, där förpackningar i 
andra material än papp ofta används.

Ändringsförslag 277
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med fler än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 278
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 får täcka högst 17 procent av 
utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
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två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

ökas till 19 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 21 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 279
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 30 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

2. Den allmänna varning som avses i 
punkt 1 ska täcka 30 % av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning, med undantag 
för den genomskinliga plastinpackning 
som ofta används i detaljhandeln, 
förutsatt att varningen på förpackningen 
under plastinpackningen är klart och 
tydligt synlig genom den. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. es

Ändringsförslag 280
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
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medlemsstater med tre officiella språk. medlemsstater med fler än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 281
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 får
täcka högst 22 procent av utsidan av 
avsedd yta på styckförpackningen och på 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 25 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 29 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 282
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller styckförpackningar där 
den mest synliga ytan är större än 75 cm2

ska ytan för de varningstexter som avses i 
punkterna 2 och 3 vara minst 22,5 cm2 på 
varje sida. Denna yta ska ökas till 24 cm2

för medlemsstater med två officiella språk 
och till 26,25 cm2 för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. en
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Motivering

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak omfattas av de bestämmelser som motsvarar 
bestämmelserna i direktiv 2001/37/EG. Denna punkt var en del av de bestämmelserna.

Ändringsförslag 283
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; 
varningstexterna får sättas fast med hjälp 
av klistermärken förutsatt att dessa inte 
kan avlägsnas; för att ta hänsyn till 
språkkrav får medlemsstaterna bestämma 
storleken på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten täcker största 
möjliga andel av ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. en

Motivering

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak omfattas av de bestämmelser som motsvarar 
bestämmelserna i direktiv 2001/37/EG. Denna punkt var en del av de bestämmelserna. Enligt 
skäl 18 i direktiv 2001/37/EG bör användning av etiketter som inte kan avlägsnas tillåtas för 
att underlätta införandet av märkningskraven i det direktivet.

Ändringsförslag 284
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 

a) synliga i typsnittet Helvetica med fet stil 
i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn till 
språkkrav får medlemsstaterna bestämma 
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bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

storleken på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten täcker största 
möjliga andel av ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. en

Ändringsförslag 285
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med styckförpackningens och 
med eventuell ytterförpacknings övre kant,

b) centrerade på den yta där de ska vara 
synliga, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,

Or. en

Ändringsförslag 286
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 2 mm och högst 3 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

Or. de
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Ändringsförslag 287
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 288
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 289
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande men medför 
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betydligt lägre risker för din hälsa än 
rökning

Or. en

Motivering

Det är viktigare att informera om relativa risker än att använda ett okvantifierat meddelande 
om skadlighet. Det föreslagna meddelandet ger tobakskonsumenter en tydlig signal som 
bygger på belägg.

Ändringsförslag 290
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande

Or. en

Ändringsförslag 291
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande

Or. el

Ändringsförslag 292
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med fler än två officiella 
språk.

Or. it

Ändringsförslag 293
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 294
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter,
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Or. de

Motivering

Begreppet ”sociala” konsekvenser skulle på grund av att det är ett vagt begrepp leda till ett 
oklart rättsläge.

Ändringsförslag 295
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara har 
vitaliserande, energigivande, läkande, 
föryngrande eller på annat sätt positiva 
hälsoeffekter,

Or. it

Motivering

Hänvisningarna till naturliga, ekologiska och ”sociala” konsekvenser måste strykas eftersom 
de lätt skulle kunna tolkas brett eller godtyckligt, vilket skulle kunna resultera i att 
konsumenterna berövas väsentliga faktauppgifter om varan. Detta strider mot ett antal 
bestämmelser om grundläggande rättigheter i EUF-fördraget, däribland äganderätt, 
yttrandefrihet och konsumenternas rätt till produktinformation, samt mot WTO-bestämmelser.

Ändringsförslag 296
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. it
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Motivering

Led c måste strykas eftersom det lätt skulle kunna tolkas brett eller godtyckligt, vilket skulle 
kunna resultera i att konsumenterna berövas väsentliga faktauppgifter om varan, såsom att 
varan innehåller en amerikansk blandning. Detta strider mot ett antal bestämmelser om 
grundläggande rättigheter i EUF-fördraget, däribland äganderätt, yttrandefrihet och 
konsumenternas rätt till produktinformation, samt mot WTO-bestämmelser.

Ändringsförslag 297
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) liknar ett livsmedel. d) för tobak för användning i munnen, 
liknar ett livsmedel.

Or. it

Motivering

Enligt det gällande direktivet omfattar detta krav enbart tobak för användning i munnen, och 
denna precisering bör behållas eftersom cigaretter annars skulle kunna sägas likna sötsaker 
som chokladcigaretter, som finns att tillgå på medlemsstaters marknader.

Ändringsförslag 298
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form. 

utgår
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Cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska anses vara vilseledande. 

Or. de

Ändringsförslag 299
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form.
Cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska anses vara vilseledande.

2. Texter, namn, varumärken och
figurativa eller icke figurativa tecken som
skapar ett intryck av att en viss tobaksvara 
är mindre skadlig än andra får inte 
användas på tobaksvarors förpackningar.

Or. en

Motivering

Den text som kommissionen föreslagit ersätts med texten i artikel 7 i direktiv 2001/37/EG.

Ändringsförslag 300
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
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färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. el

Motivering

I förslaget till direktiv ingår en bestämmelse om att cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska avskaffas. De relevanta studierna innehåller emellertid inga belägg för att sådana 
bestämmelser kommer att bidra till att målen med direktivet uppnås. Tvärtom kommer de att 
leda till störningar på den inre marknaden och en snedvridning av den fria konkurrensen 
inom tobakssektorn med tanke på att rökare för sin konsumtion antingen kommer att välja 
cigaretter med en diameter som i allmänhet finns att tillgå eller kommer att köpa olagliga 
varor.

Ändringsförslag 301
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. it

Ändringsförslag 303
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. pt
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Ändringsförslag 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, figurativa eller icke 
figurativa tecken, vilseledande färger, 
material som läggs i förpackningen eller 
fästs på den eller annat tilläggsmaterial 
såsom självhäftande etiketter, 
klistermärken, skrapfält eller hylsor eller 
något som har anknytning till själva
tobaksvarans form.

Or. en

Motivering

Fastställandet av cigaretters diameter bör utgå. Införandet av denna bestämmelse skulle i 
praktiken innebära införandet av ett förbud mot slimcigaretter som inte är vetenskapligt 
motiverat och inte kan godtas.

Ändringsförslag 305
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom självhäftande 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor. Faktauppgifter på varan vilka 
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etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

tillhandahålls konsumenterna får inte 
förbjudas. Varumärken som registrerats 
före dagen för detta direktivs 
ikraftträdande får inte förbjudas.

Or. it

Motivering

Vissa av hänvisningarna måste strykas eftersom de både skulle resultera i förbud mot viktiga 
aspekter av varumärken som har använts i åratal och skulle beröva konsumenterna 
faktauppgifter om varan, i strid med bestämmelser om grundläggande rättigheter i EUF-
fördraget och WTO-bestämmelser. Ett förbud mot slimcigaretter skulle kraftigt gynna 
försäljningen av smuggelcigaretter. Ett sådant förbud har dessutom inte någon vetenskaplig 
grund och skulle få stora konsekvenser för sysselsättning och skatteintäkter.

Ändringsförslag 306
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förpackningar för tobaksvaror får inte 
inkludera symboler, namn, varumärken, 
texter, material som läggs i förpackningen, 
skrapfält eller hylsor eller andra symboler 
som kan skapa ett intryck av att en viss 
tobaksvara är mindre skadlig än andra 
eller som kan vilseleda konsumenten när 
det gäller tobaksvarors skadlighet.

Or. es

Ändringsförslag 307
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De olika tobakssorter som används vid 
tillverkningen av varan och/eller 
ursprungslandet för varan får anges på 
styckförpackningen.

Or. it

Motivering

För att se till att det inte görs någon åtskillnad mellan olika tobakssorter (se skäl 16) och att 
konsumenterna är välinformerade när det gäller den typ av vara som de köper.

Ändringsförslag 308
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Styckförpackningen ska förses med en 
etikett med meddelandet ”Alla cigaretter 
är lika skadliga”.

Or. en

Motivering

Detta meddelande informerar konsumenterna om att cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm är lika skadliga som vanliga cigaretter.

Ändringsförslag 309
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 13



PE510.679v02-00 24/113 AM\935995SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 

innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. es
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Ändringsförslag 310
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 311
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. it
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Motivering

Ett förbud mot vissa egenskaper i förpackningens utformning skulle uppmuntra till smuggling, 
begränsa konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter samt hämma innovation. 
Immateriella rättigheter skulle gå om intet eller undergrävas. Det finns inga inremarknads-
eller hälsorelaterade skäl för dessa bestämmelser, som också skulle resultera i ett förbud mot 
vissa befintliga varor. Dessa krav är dessutom inte proportionerliga.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen.
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rektangulär. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, en 
cylinder eller en låda.

Or. de

Motivering

En enkel rätblocksformad förpackning är förhållandevis lätt att tillverka. I motsats till en 
sådan förutsätter en komplex utformning av förpackningen större kunskaper och en krävande 
tillverkningsprocess med särskilda maskiner. Bara därigenom blir produkten svårare att 
förfalska. Frågor som rör vilseledande av konsumenter regleras på andra ställen genom 
bestämmelserna om märkning av förpackningen.

Ändringsförslag 313
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med cigaretter ska innehålla minst 20 
cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak ska innehålla minst 20 gram
tobak.

Or. en

Motivering

Rulltobak har under årtionden förpackats i många olika former och format, och
kommissionen har inte lagt fram några vetenskapliga belägg som motiverar denna grad av 
standardisering. Syftet är därför oklart, medan konsekvenserna av förslaget de facto skulle bli 
ett förbud mot ett antal befintliga varor.

Ändringsförslag 314
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med rulltobak ska 
ha formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 20 gram tobak.

Or. en
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Ändringsförslag 315
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida.

Or. en

Motivering

Angivande av ett minimiantal cigaretter i en styckförpackning och av en minimivikt för en 
styckförpackning med rulltobak berövar konsumenterna deras valmöjligheter, särskilt de 
konsumenter som överväger att röka mindre.

Ändringsförslag 316
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätvinklig. En styckförpackning med 
rulltobak eller finskuren tobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
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styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag skulle innebära att försäljning av finskuren gör-det-själv-tobak i 
lådor utesluts utan att man i konsekvensbedömningen motiverat detta på ett konkret sätt.

Ändringsförslag 317
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida.

Or. it

Ändringsförslag 318
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med cigaretter ska innehålla minst 20 
cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak eller gör-det-själv-tobak ska 



PE510.679v02-00 30/113 AM\935995SV.doc

SV

minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

vara förpackad i en rätblocksformad eller 
cylinderformad burk i kompositmaterial 
eller ha formen av en påse, dvs. en 
rektangulär förpackning med en flik som 
täcker öppningen. En styckförpackning 
med rulltobak eller gör-det-själv-tobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en

Motivering

I den ursprungliga konsekvensbedömningen utvärderades inte användningen av påsen för 
andra typer av löstobak, och de signifikanta skillnaderna mellan rulltobak och gör-det-själv-
tobak beaktades inte i vederbörlig ordning i förslaget. Förpackningstypen bör återspegla 
skillnaderna mellan olika tobaksegenskaper som konsumenterna efterfrågar. Burken i 
kompositmaterial är en välbeprövad förpackningsspecifikation för löstobak. Den nuvarande 
lydelsen skulle därmed kunna hämma den framtida utvecklingen av innovativa 
förpackningsprodukter och negativt påverka tobaksvarans kvalitet för slutkonsumenten.

Ändringsförslag 319
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter får
inte innehålla en mängd cigaretter som 
totalt väger mindre än 33 g. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 80 gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 320
Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. de

Motivering

När det gäller förpackningen bör man garantera flexibilitet eftersom det ur ett 
inremarknadsperspektiv inte finns några konkreta skäl för en begränsning. Detta gäller även 
mot bakgrund av direktiv 2007/54/EG.

Ändringsförslag 321
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. it

Motivering

Ett förbud mot vissa egenskaper i förpackningens utformning eller material skulle uppmuntra 
till smuggling, begränsa konkurrensen och konsumenternas valmöjligheter samt hämma 
innovation. Immateriella rättigheter skulle gå om intet eller undergrävas. Det finns inga 
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inremarknads- eller hälsorelaterade skäl för denna bestämmelse, som också skulle resultera i 
ett förbud mot vissa befintliga varor. Dessa krav är dessutom inte proportionerliga.

Ändringsförslag 322
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material – vilka är material som är 
säkra för både varan och användaren 
samt miljövänliga – och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för första 
gången, annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

Or. el

Ändringsförslag 323
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla yttre ytor på styckförpackningen 
och alla ytterförpackningar för cigaretter 
och rulltobak som inte omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv ska 
standardiseras enligt följande:
a) De får inte innehålla något varumärke 
eller något annat märke utöver 
tobaksvarans varunamn eller en variant 
därav.
b) Varunamnet och eventuella varianter 
därav
i) får inte visas på mer än ett ställe på 
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varje yta,
ii) ska visas horisontellt under, och i 
samma riktning som, den kombinerade 
hälsovarningen, centrerat i det utrymme 
som kvarstår på framsidan och baksidan 
av styckförpackningen och alla eventuella 
ytterförpackningar,
iii) ska uppfylla alla eventuella mer 
detaljerade bestämmelser enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Under det att hinder för handel på den inre marknaden undanröjs framstår standardiserade 
”neutrala” förpackningar som det bästa alternativet för att garantera både skyddet för 
människors hälsa och konsumentskyddet genom att öka hälsovarningarnas effekt bland 
personer som ännu inte börjat röka, avskräcka i synnerhet unga från att börja röka och 
förhindra strategier för varumärkesidentifiering inriktade på specifika grupper av 
konsumenter.

Ändringsförslag 324
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Inget varumärke eller annat märke får 
visas på tobaksvaran i sig.

Or. en

Motivering

Inga varumärken, andra utformningar eller utsmyckningar bör få förekomma på enskilda 
cigaretter.

Ändringsförslag 325
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 326
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 328
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 329
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 330
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. it

Motivering

Den befogenhet som ges enligt denna punkt skulle göra det möjligt för kommissionen att 
ändra väsentliga delar av direktivet utan att vederbörligen involvera parlamentet och rådet 
och i strid med artikel 290.1 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 331
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 332
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 333
Gino Trematerra

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 334
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\935995SV.doc 39/113 PE510.679v02-00

SV

andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. de

Motivering

Formen på en förpackning med cigaretter eller rulltobak fastställs i artikel 13.1 i förslaget till 
direktiv. Förslaget om en förpackningsform för andra tobaksvaror bör bli föremål för ett 
lagstiftningsförfarande eftersom det berör väsentliga frågor om konkurrensen och friheten på 
den inre marknaden.

Ändringsförslag 336
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. it

Motivering

Den befogenhet som ges enligt denna punkt skulle göra det möjligt för kommissionen att 
ändra väsentliga delar av direktivet utan att vederbörligen involvera parlamentet och rådet 
och i strid med artikel 290.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 337
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Styckförpackningar med cigaretter 
och rulltobak ska vara förenliga med de 
krav på neutrala förpackningar som 
fastställs av kommissionen enligt punkt 4b 
i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 338
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta åtgärder med 
bestämmelser om neutrala förpackningar 
för styckförpackningar med cigaretter och 
rulltobak. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 339
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror 
förses med en unik identitetsmärkning.
För att säkerställa den unika 

1. För att möjliggöra effektiv spårning ska 
medlemsstaterna kräva att unika och säkra 
identitetsmärkningar som inte kan 
avlägsnas (nedan kallade unika 
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identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att 
de inte kan avlägsnas eller utplånas och 
den får inte på något sätt döljas eller 
brytas, inbegripet genom skattemärken 
eller prismärkning, eller när paketet 
öppnas. När det gäller produkter som 
tillverkas utanför unionen gäller de 
skyldigheter som fastställs i detta direktiv 
endast de produkter som är avsedda för 
eller släpps ut på unionsmarknaden.

identitetsmärkningar), såsom koder eller 
märken, sätts fast på eller utgör en del av 
alla styckförpackningar och förpackningar 
samt eventuella ytterförpackningar för 
cigaretter. När det gäller produkter som 
tillverkas utanför unionen gäller de 
skyldigheter som fastställs i detta direktiv 
endast de produkter som är avsedda för 
eller släpps ut på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 340
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. För att uppnå effektiv spårning ska 
medlemsstaterna se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror, 
inklusive eventuella ytterförpackningar,
förses med en unik och säker 
identitetsmärkning som inte kan 
avlägsnas. För att säkerställa den unika 
identitetsmärkningens fullständighet ska 
den tryckas eller anbringas på så sätt att de 
inte kan avlägsnas eller utplånas och den 
får inte på något sätt döljas eller brytas, 
inbegripet genom skattemärken eller 
prismärkning, eller när paketet öppnas. När 
det gäller produkter som tillverkas utanför 
unionen gäller de skyldigheter som 
fastställs i detta direktiv endast de 
produkter som är avsedda för eller släpps 
ut på unionsmarknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden. I sådana medlemsstater 
där tobaksvaror förses med skattemärke 
kan de unika identitetsmärkningarna 
tryckas på skattemärket.

Or. en

Ändringsförslag 342
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning som 
används tillsammans med ett digitalt 
skattemärke i osynligt bläck. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
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eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

I åtskilliga länder används en ny generation av högteknologiska, digitala skattemärken. 
Dessa märken framställs med osynligt bläck och utgörs av en unik, dold kod med uppgifter för 
varje förpackning. Skattemärkena möjliggör en kontroll av huruvida varorna är äkta eller 
förfalskade, och märkena kan krypteras med ett stort antal olika uppgifter som laddas upp i 
ett centralt datasystem. Fördelen med tekniken med osynligt bläck är säkerhetsaspekten: 
bläcket är osynligt och svårt att förfalska.

Ändringsförslag 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den unika identitetsmärkningen ska göra 
det möjligt att fastställa

2. Den unika identitetsmärkningen – som 
ska vara säker och omöjlig att duplicera –
ska göra det möjligt att fastställa

Or. pl

Motivering

Identitetsmärkningen bör vara säker och omöjlig att duplicera. Detta innebär att den inte 
uteslutande kan bestå av ett antal siffror och bokstäver utan någon annan säkerhetsmärkning 
eftersom sådana säkerhetsmärkningar lätt kan kopieras.

Ändringsförslag 344
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) produktnamnet, e) produktbeskrivningen,

Or. en

Ändringsförslag 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) produktnamnet, e) produktbeskrivningen,

Or. en

Motivering

Det föreslås här att terminologin ska anpassas till den terminologi som används i det berörda 
WHO-protokollet.

Ändringsförslag 346
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, utgår

Or. en

Ändringsförslag 347
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) den avsedda leveransvägen, 
leveransdatumet, destinationen, 
avreseplatsen och mottagaren,

Or. fr

Ändringsförslag 348
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) den avsedda leveransvägen, 
leveransdatumet, leveransens destination, 
avreseplatsen och mottagaren,

Or. en

Ändringsförslag 349
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället, inklusive alla
lageranläggningar som använts,

i) leveransdatumet, mottagaren, 
avreseplatsen och destinationen, från 
tillverkning till den första kund som inte 
är anknuten till tillverkaren eller 
importören, inklusive dennes 
lageranläggningar och alla skatteupplag
som använts,

Or. en

Ändringsförslag 351
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

j) identiteten på den första kund som inte 
är anknuten till tillverkaren eller 
importören och identiteten på varje känd 
senare köpare,

Or. en

Ändringsförslag 352
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från den första kund 
som inte är anknuten till tillverkaren eller 
importören.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
unika identitetsmärkningen på 
styckförpackningarna är kopplad till den 
unika identitetsmärkningen på 
ytterförpackningen. Alla ändringar i 
kopplingen mellan styckförpackningarna 
och ytterförpackningen ska registreras i 
den databas som nämns i punkt 6.

Or. fr

Ändringsförslag 354
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
tillverkare inom och alla importörer till 
unionen registrerar uppgifterna med alla
led och försäljningen till den första kund 
som inte är anknuten till tillverkaren eller 
importören. Denna skyldighet kan 
uppfyllas genom registrering i aggregerad 
form, exempelvis av ytterförpackningar, 
under förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

Or. en
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Ändringsförslag 355
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar och 
ytterförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig. 

Or. fr

Ändringsförslag 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning – som ska fastställas av 
medlemsstaterna – för att registrera 
tobaksvaror som köps, säljs, lagras, 
transporteras eller hanteras på annat sätt, 
och detta till alla ekonomiska aktörer som 
är inblandade i handel med tobaksvaror, 
från tillverkaren till den sista ekonomiska 
aktören innan det första 
återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 



AM\935995SV.doc 49/113 PE510.679v02-00

SV

med punkt 6. läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör fastställa vilken typ av utrustning som ska användas.

Ändringsförslag 357
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Registrerade uppgifter kan inte kan
ändras eller raderas av någon ekonomisk 
aktör inblandad i handel med tobaksvaror, 
men den ekonomiska aktör som införde 
uppgifterna och andra ekonomiska aktörer 
som är direkt berörda av transaktionen, till 
exempel leverantören eller mottagaren, kan 
kommentera tidigare inlämnade uppgifter. 
Den berörda ekonomiska aktören ska lägga 
till de korrekta uppgifterna och en 
hänvisning till den föregående inmatning 
som anses kräva rättelse. I undantagsfall 
och efter inlämnande av tillräckligt 
underlag, får den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där registreringen skedde 
eller den behöriga myndigheten i den 
importerande medlemsstaten, om 
registreringen skedde utanför unionen, 
godkänna att de tidigare registrerade 
uppgifterna ändras eller raderas.

5. Registrerade uppgifter ska överföras till 
en databas utan fördröjningar. 
Uppgifterna kan inte ändras eller raderas 
av någon ekonomisk aktör inblandad i 
handel med tobaksvaror, men den 
ekonomiska aktör som införde uppgifterna 
och andra ekonomiska aktörer som är 
direkt berörda av transaktionen, till 
exempel leverantören eller mottagaren, kan 
kommentera tidigare inlämnade uppgifter. 
Den berörda ekonomiska aktören ska lägga 
till de korrekta uppgifterna och en 
hänvisning till den föregående inmatning 
som anses kräva rättelse. I undantagsfall 
och efter inlämnande av tillräckligt 
underlag, får den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där registreringen skedde 
eller den behöriga myndigheten i den 
importerande medlemsstaten, om 
registreringen skedde utanför unionen, 
godkänna att de tidigare registrerade 
uppgifterna ändras eller raderas. De 
registrerade uppgifterna ska förvaras 
under en period av fyra år från 
tillverkningstillfället om inte någon 
medlemsstat eller kommissionen begär en 
förlängning av denna period på grund av 
en pågående utredning.
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Or. en

Ändringsförslag 358
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 
den berörda tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall 
kan medlemsstaterna eller kommissionen 
ge tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 
den berörda tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa de 
erforderliga uppgifternas ständiga 
tillgänglighet online för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, kommissionen och 
den oberoende tredje parten. 
Medlemsstaterna eller kommissionen ska 
ge tillverkare eller importörer tillgång till 
uppgifterna, på villkor att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska 
se till att tillträde till en databas ges 
endast där så krävs för ändamålet att 
upptäcka eller utreda olaglig handel och 
endast om uppgifterna i databasen 
skyddas och behandlas som konfidentiella 
uppgifter. Uppgifterna får i synnerhet inte 
delas med personer eller organisationer 
som inte är involverade i utredningen 
eller i senare förfaranden.

Or. en
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Ändringsförslag 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 
den berörda tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska kontrollera att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. pl

Motivering

Det är medlemsstatens skyldighet att kontrollera de uppgifter som tillverkarna 
tillhandahåller.
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Ändringsförslag 360
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
sluter avtal om datalagring med en 
oberoende tredje part, som ska vara värd 
för anläggningen för datalagring av de 
uppgifter som avser den berörda 
tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska föreslås och 
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen. 
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

6. Medlemsstaterna ska sluta avtal om 
datalagring med en oberoende tredje part, 
som ska vara värd för anläggningen för 
datalagring av de uppgifter som avser den 
berörda tillverkaren eller importören. 
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium. 
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av 
en extern revisor, som ska utses av 
kommissionen. De kostnader som uppstår 
till följd av avtalet med revisorn och 
databasens förvaltningsavdelningar ska 
bäras av tobakstillverkarna och 
tobaksimportörerna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa anläggningarnas fulla öppenhet 
och ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika, säkra och 
icke duplicerbara identitetsmärkningen ska 
medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. pl

Ändringsförslag 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas. I sådana 
medlemsstater där tobaksvaror förses med 
skattemärke och ifrågavarande 
skattemärke är förenligt med 
ovannämnda krav krävs ingen ytterligare 
säkerhetsmärkning.

Or. en
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Ändringsförslag 363
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken
ska vara tryckt eller fastsatt, inte ska kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
manipulationssäker säkerhetsmärkning 
som ska vara tryckt eller fastsatt, inte ska 
kunna avlägsnas eller utplånas och inte på 
något sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. es

Ändringsförslag 364
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
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alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. nl

Ändringsförslag 365
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. es

Ändringsförslag 366
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Kommissionen ska ges befogenhet att –
med beaktande av befintliga metoder, 
tekniker och affärsmässiga förhållanden 
och av globala standarder för spårning 
och kontroll av konsumtionsvaror med 
snabb omsättning samt relevanta krav 
enligt WHO:s protokoll för att stoppa 
olaglig handel med tobaksvaror, fogat till 
ramkonventionen om tobakskontroll –
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

Or. en

Ändringsförslag 367
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av fem 
år efter det datum som avses i artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
finskuren tobak för rulltobak ska undantas 
från tillämpningen av punkterna 1–8 under 
en period av tio år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 8.3 i WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror, fogat till 
ramkonventionen om tobakskontroll, omfattas andra tobaksvaror än cigarretter och rulltobak 
av en övergångsperiod av tio år.

Ändringsförslag 368
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av fem
år efter det datum som avses i artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år 
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Or. it

Motivering

Se artikel 8.3 i protokollet för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror (fogat till 
ramkonventionen om tobakskontroll).

Ändringsförslag 369
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 370
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 

1. Medlemsstaterna får förbjuda 
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
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Österrike, Finland och Sverige. anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige.

Or. en

Motivering

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Ändringsförslag 371
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa 
maximigränsvärden för giftiga eller 
cancerframkallande ämnen som ingår i 
rökfria tobaksvaror som släpps ut på 
marknaden. Ämnena och de obligatoriska 
gränsvärdena anges närmare i bilaga IIa. 

Or. en

Motivering

Härigenom ersätts ett förbud mot tobak för användning i munnen med en 
produktkvalitetsstandard för all rökfri tobak. I stället för att förbjuda de minst farliga rökfria 
tobaksvarorna kommer detta att leda till att de farligaste varorna försvinner från marknaden, 
vilket är förenligt med hälsomålen i samband med den inre marknaden. Detta avsnitt speglar 
de regleringsrekommendationer från WHO:s studiegrupp om reglering av tobaksvaror som 
ingår i rapporten om de vetenskapliga grunderna för reglering av tobaksvaror (Report on the 
Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical Report Series, nr 955, 
2010).
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Ändringsförslag 372
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 
i syfte att anpassa de ämnen och 
gränsvärden som avses i punkt 1a och 
fastställs i bilaga IIa, med beaktande av 
den vetenskapliga utvecklingen och 
internationellt överenskomna standarder 
samt principerna om proportionalitet och 
icke-diskriminering och målet att vid 
utvecklingen av den inre marknaden 
inbegripa en hög hälsoskyddsnivå.

Or. en

Motivering

Kommissionen ges härigenom befogenhet att anpassa regleringsramen, t.ex. genom att 
inkludera tungmetaller eller andra cancerframkallande ämnen när detta är motiverat.

Ändringsförslag 373
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Skyltning för tobaksvaror på 

försäljningsstället
1. Medlemsstaterna ska inom sina 
territorier förbjuda skyltning för 
tobaksvaror på försäljningsstället.
2. Tobaksvaror ska vara helt dolda för 
kunden utom under köp och försäljning 
av tobaksvaror samt inventering, 
påfyllning av lager, fortbildning för 
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personalen och underhållsarbete i 
förvaringsenheten.
3. Tobaksvaror som är synliga av de skäl 
som anges i punkt 2 ska döljas så snart 
uppgifterna i fråga slutförts. 
4. Priset på tobaksvaror ska anges i ett 
standardformat.

Or. en

Ändringsförslag 374
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror till konsumenter i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 375
Nora Berra
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av
tobak till konsumenter i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 376
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
återförsäljningsställen som är etablerade 
på deras territorium att bedriva
gränsöverskridande distansförsäljning.
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potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

Or. it

Ändringsförslag 377
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
återförsäljningsställen som är etablerade 
på deras territorium att bedriva 
gränsöverskridande distansförsäljning till 
konsumenter i unionen.

Or. cs

Motivering

Experter anser att vederbörligt upprätthållande av förbudet mot försäljning till minderåriga 
utgör en förebyggande åtgärd som skyddar barn och minderåriga mot rökningens effekter.
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Ändringsförslag 378
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska inte tillåta
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror till konsumenter i unionen. 

Or. pl

Motivering

Att även framöver låta det vara tillåtet med försäljning på internet strider – oavsett det 
teoretiska kravet på att det ska finnas ett system för kontroll av kundernas ålder – mot det mål 
som kommissionen fastställt, nämligen att förhindra att barn och unga får tillgång till 
tobaksvaror. Det är fullt möjligt att det inte skulle vara någon större utmaning för unga 
potentiella köpare att kringgå ett sådant ålderskontrollsystem.

Ändringsförslag 379
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och utgår



PE510.679v02-00 64/113 AM\935995SV.doc

SV

permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 380
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 381
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 382
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 383
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 384
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 385
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 386
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 387
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 388
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 389
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 390
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller
webbplatserna som används för 

utgår
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ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

Or. pl

Ändringsförslag 391
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska på sina 
territorier förbjuda utdelning av gratis 
eller rabatterade tobaksvaror och 
mottagande av förpackningar som redan 
öppnats i utbyte mot nya, förseglade 
förpackningar, oavsett vilka kanaler som 
används.

Or. it

Motivering

Reklamsystem som innebär att gratisförpackningar med cigaretter delas ut på allmän plats 
eller att förpackningar som redan öppnats tas emot i utbyte mot nya förpackningar är 
inriktade på unga personer, vilket är oförsvarligt.

Ändringsförslag 392
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 

utgår
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får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 393
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 394
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 

utgår
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regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 395
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 396
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla

utgår
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återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Or. pl

Ändringsförslag 397
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 398
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 

utgår
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får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

Or. fr

Ändringsförslag 399
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 400
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 

utgår
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får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

Or. cs

Ändringsförslag 401
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 402
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 

utgår
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ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

Or. en

Ändringsförslag 403
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 404
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 405
Olga Sehnalová

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 406
Adam Bielan
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 407
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Nora Berra
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av
tobakstillverkaren.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 409
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 410
Olga Sehnalová
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 411
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 412
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ samt av 
tobaksvaror av ny typ som potentiellt 
medför mindre risker

Or. pt

Ändringsförslag 413
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och 
beviljande av tillstånd före utsläppande på 
marknaden av tobaksvaror som medför 
mindre risker

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför 
mindre risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.

Ändringsförslag 414
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna och som enligt 
oberoende och verifierbara vetenskapliga 
rön skulle kunna vara betydligt mindre 
skadliga än traditionella tobaksvaror. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. fr

Ändringsförslag 415
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna och för vilka 
de avser att, baserat på solida 
vetenskapliga belägg, göra påståenden om 
minskad skadlighet eller minskade risker 
jämfört med konventionella tobaksvaror. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
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myndigheterna med varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. pt

Ändringsförslag 416
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft, särskilt när det 
gäller dess ingredienser och utsläpp,

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, effekt på passiv 
rökning, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft, särskilt när det gäller dess 
ingredienser och utsläpp,

Or. cs

Ändringsförslag 417
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska ålägga 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
att till de behöriga myndigheterna 
överlämna den information som krävs 
enligt punkt 1 a, 1 b och 1 c efter det att 
innehållet och slutsatserna verifierats av 
oberoende vetenskapliga organ.

Or. cs

Ändringsförslag 418
Lara Comi
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. I samband 
med utsläppande på marknaden av 
tobaksvaror som medför mindre risker ska 
medlemsstaterna ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

Medlemsstaterna ska ha rätt att för varor 
som medför mindre risker fastställa 
särskilda bestämmelser om 
konsumentinformation, förpackning och 
märkning, ingredienser och utsläpp samt 
metoderna för att mäta tjär-, nikotin och 
kolmonoxidhalterna. Medlemsstaterna 
ska anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför 
mindre risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.

Ändringsförslag 419
Lara Comi
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

3. Tobaksvaror av ny typ som medför 
mindre risker och som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Tobaksvaror som medför 
mindre risker ska omfattas av särskilda 
bestämmelser som fastställs av 
medlemsstaterna enligt punkt 2. Vilka 
bestämmelser som gäller beror på om 
produkterna omfattas av definitionen av 
rökfria tobaksvaror i artikel 2.29 eller 
tobaksvaror för rökning i artikel 2.33.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför 
mindre risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.

Ändringsförslag 420
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På grundval av oberoende, 
tillförlitliga och verifierbara vetenskapliga 
och tekniska rön ska kommissionen inom 
två år efter detta direktivs ikraftträdande 
och i enlighet med artikel 22 anta 
delegerade akter i syfte att fastställa 
bestämmelser om utvärdering, 
förpackning, märkning, ingredienser, 
utsläppande på marknaden, presentation, 
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försäljning och konsumentinformation i 
samband med nya tobaksvaror som är 
betydligt mindre skadliga än traditionella 
tobaksvaror. 

Or. fr

Ändringsförslag 421
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG:

1. Nikotinprodukter som tillhandahålls 
med uppgift – på annat sätt än genom 
eventuella meddelanden i enlighet med 
punkt 3 – om att de har egenskaper för att 
behandla eller förebygga sjukdomar hos 
människor får endast släppas ut på 
marknaden om de har godkänts i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Detta gör det obligatoriskt med ett godkännande för försäljning av läkemedel om ett 
hälsopåstående används som helt och hållet bygger på definitionen i läkemedelsdirektivet:
”som tillhandahålls för att behandla eller förebygga sjukdom” kommer från den första delen 
av läkemedelsdirektivets definition av läkemedel (artikel 1.2 första stycket i 
direktiv 2001/83/EG).

Ändringsförslag 422
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 

1. Nikotinprodukter riktade till människor 
och avsedda för medicinska ändamål får 
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godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG:

endast släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns icke-medicinska nikotinprodukter avsedda som alternativ till rökning skulle 
det vara olämpligt och oproportionerligt att tillämpa läkemedelsbestämmelserna på alla 
nikotinprodukter.

Ändringsförslag 423
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG:

1. Nikotinprodukter får endast släppas ut 
på marknaden om de har godkänts i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 424
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
nikotinprodukter som har godkänts i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG.

Or. en
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Motivering

Härigenom klargörs att bestämmelserna i direktivet inte också är tillämpliga på 
nikotinprodukter som är reglerade som läkemedel.

Ändringsförslag 425
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Nikotinprodukter som inte omfattas av 
punkt 1 får släppas ut på marknaden om 
de är förenliga med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Härigenom ser man till att direktivet om tobaksvaror omfattar alla övriga nikotinprodukter 
och att tillämpningsområdet för läkemedelsbestämmelserna begränsas till att enbart omfatta 
säljare som använder hälsopåståenden i överensstämmelse med definitionen i 
läkemedelslagstiftningen. Ändringsförslaget innebär även att man utesluter situationen med 
medlemsstater som klassificerar nikotinprodukter som läkemedel enligt artikel 1.2 b i 
direktiv 2001/83/EG – den funktionella definition som bygger på fysiologiska förändringar –, 
en strategi som vid upprepade tillfällen har ogillats i domstolar runtom i Europa och helt
uppenbart inte är tillämplig på den dominerande nikotinprodukten, nämligen cigaretter.

Ändringsförslag 426
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska se till att 
nikotinprodukter är förenliga med 
gällande unionslagstiftning på 
konsumentskydds- och säkerhetsområdet 
och på andra relevanta områden.
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Or. en

Motivering

Vad avser nikotinprodukter bör medlemsstaterna tillämpa gällande konsument- och 
säkerhetslagstiftning.

Ändringsförslag 427
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Senast tolv månader efter detta 
direktivs ikraftträdande ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en rapport om de åtgärder som den 
vidtagit för att genomföra och 
upprätthålla den lagstiftning som 
fastställs i bilaga IIb såsom den tillämpas 
på nikotinprodukter samt om åtgärdernas 
verkan.

Or. en

Motivering

Rapporteringskravet kommer att innebära att man går mer systematiskt tillväga och att 
uppgifter tillhandahålls inför en framtida översyn från kommissionens sida.

Ändringsförslag 428
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nikotinprodukter som inte omfattas av 
punkt 1 får släppas ut på marknaden om 
de är förenliga med detta direktiv.

Or. en
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Motivering

Eftersom det finns icke-medicinska nikotinprodukter avsedda som alternativ till rökning skulle 
det vara olämpligt och oproportionerligt att tillämpa läkemedelsbestämmelserna på alla 
nikotinprodukter. Dessa produkter bör regleras som tobaksvaror, inbegripet begränsningar 
och granskningar före utsläppande på marknaden.

Ändringsförslag 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska införa ett förbud 
mot användning av nikotinprodukter på 
allmän plats.

Or. pl

Ändringsförslag 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska införa en 
minimiålder för tillgång till 
nikotinprodukter.

Or. pl

Motivering

Ett införande av en minimiålder för köp av tobaksvaror med nikotin är förenligt med målet 
med detta direktiv.

Ändringsförslag 431
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.

utgår

Or. en

Motivering

Gränsvärden är meningslösa eftersom produkterna över och under gränsvärdena fortfarande 
måste regleras i vederbörlig ordning – distinktionen mellan tillämpning av lagstiftning på 
läkemedelsområdet och tillämpning av lagstiftning på konsumentområdet bygger på frågan 
huruvida ett hälsopåstående används och inte på något godtyckligt gränsvärde.

Ändringsförslag 432
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet. 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 433
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 434
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml. 

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 435
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 437
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 438
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 439
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

2. Kommissionen ska, i samråd med 
berörda parter och medlemsstaterna,
senast den 1 april 2017 genomföra en 
studie om nikotinprodukter. I denna 
studie ska man överväga huruvida det 
finns ett behov av särskild lagstiftning om 
nikotinprodukter.

Or. en

Motivering

Nikotinprodukter har en enorm marknadspotential och är av avgörande betydelse för 
folkhälsan som ett alternativ till cigaretter. Det är viktigt att lagstiftningen utformas noggrant 
och med försiktighet och att den är juridiskt adekvat så att den inte medför alltför stora 
bördor eller blir alltför generell för att fånga eventuella specifika risker som produkterna ger 
upphov till.

Ändringsförslag 440
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:

utgår

Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa

Or. fr
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Ändringsförslag 441
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:

Om inte annat följer av bestämmelserna i 
artiklarna 5, 6 och 12 ska varje 
styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 vara 
försedda med följande hälsovarning:

Or. en

Ändringsförslag 442
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 5, 6 och 12 i detta direktiv ska
varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 vara 
försedda med följande hälsovarning:

Or. el

Motivering

Det bör finnas en likvärdig skyddsåtgärd för konsumenterna, och bestämmelserna i 
artiklarna 6 och 12 bör även tillämpas på nikotinprodukter eftersom de är 
beroendeframkallande, kraftigt smaksatta med livsmedelsaromer, får stor spridning genom 
försäljning på internet och den konventionella marknaden och av dessa skäl med mycket stor 
sannolikhet lockar yngre åldersgrupper att använda beroendeframkallande ämnen.
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Ändringsförslag 443
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt innehåller nikotin och kan 
skada din hälsa

Denna produkt innehåller nikotin och 
skadar din hälsa

Or. el

Ändringsförslag 444
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt innehåller nikotin och kan 
skada din hälsa

Denna produkt innehåller nikotin och 
skadar din hälsa

Or. en

Ändringsförslag 445
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
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ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. fr

Ändringsförslag 446
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 447
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 448
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 449
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 450
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
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bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, layout, utformning och 
alternering.

Or. pl

Ändringsförslag 451
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt kan skada din hälsa och är 
beroendeframkallande.

Or. el

Motivering

Växtbaserade produkter bör grupperas tillsammans med tobaksvaror, och samma 
bestämmelser bör tillämpas på dem.

Ändringsförslag 452
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt kan skada din hälsa och är 
beroendeframkallande

Or. en

Ändringsförslag 453
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre
officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med fler 
än två officiella språk.

Or. it

Ändringsförslag 454
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 455
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
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14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Ändringsförslag 456
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. el

Ändringsförslag 457
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 
4.4a, 6.2, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 
11.3, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].
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Or. it

Ändringsförslag 458
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 18.2 och 18.5 ska 
ges till kommissionen för en period av 
[fem] år från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. it

Ändringsförslag 459
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.4, 
9.3, 11.3, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. es

Ändringsförslag 460
Sylvana Rapti
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 461
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 4.4a, 6.2, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 14.9, 
18.2 och 18.5 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. it
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Ändringsförslag 462
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. it

Ändringsförslag 463
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10,
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.4, 9.3, 11.3, 
18.2 och 18.5 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
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akter som redan har trätt i kraft.

Or. es

Ändringsförslag 464
Franz Obermayr

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10,
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 8.4, 9.3, 10.5, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 465
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
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och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 466
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3a, 4.3, 4.4, 4.4a, 6.2, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 467
Lara Comi

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 18.2 och 18.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. it

Ändringsförslag 468
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.4, 9.3, 11.3, 
18.2 och 18.5 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. es
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Ändringsförslag 469
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetandet av rapporten ska 
kommissionen biträdas av vetenskapliga 
och tekniska experter för att få tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter.

Vid utarbetandet av rapporten ska 
kommissionen biträdas av vetenskapliga 
och tekniska experter från 
medlemsstaterna för att få tillgång till alla 
nödvändiga uppgifter.

Or. el

Ändringsförslag 470
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan.
En medlemsstat får också införa 
strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem.
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget bibehålla eller anta strängare 
bestämmelser rörande tillverkning, 
import, försäljning och konsumtion av 
tobaksvaror, om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, såvitt bestämmelserna
ligger utanför tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i detta direktiv.
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eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

Or. en

Ändringsförslag 471
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa 
nationella bestämmelser måste motiveras 
av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vara nödvändiga och stå i proportion till 
sitt syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära 
en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna och får inte 
äventyra den fulla tillämpningen av detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 472
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
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senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 
18 months]. De ska genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen.

senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24 
months]. De ska genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen.

Or. pl

Ändringsförslag 473
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force + 
24 months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force + 
48 months]:

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna bör ges mer tid för en anpassning till de nya bestämmelserna.

Ändringsförslag 474
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rullcigaretter.

Or. en

Ändringsförslag 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rulltobak.

Or. de

Ändringsförslag 476
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Nikotinprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 477
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att andra 
tobaksvaror än cigaretter och 
rullcigaretter, som inte uppfyller kraven i 
detta direktiv, släpps ut på marknaden till 
och med den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months].

Or. en



PE510.679v02-00 110/113 AM\935995SV.doc

SV

Motivering

Enligt skäl 18 i direktiv 2001/37/EG bör det fastställas tillräckligt långa övergångsperioder 
för att nödvändiga ändringar i produktionen ska kunna göras och för att lager, särskilt för 
andra varor än cigaretter, ska kunna tömmas.

Ändringsförslag 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att andra 
tobaksvaror, som inte uppfyller kraven i 
detta direktiv, släpps ut på marknaden till 
och med den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 36 
months].

Or. de

Motivering

I enlighet med skäl 18 i direktiv 2001/37/EG bör det fastställas tillräckligt långa 
övergångsperioder för att nödvändiga ändringar i produktionen och lagerhållningen ska 
kunna göras. Det är nödvändigt att ge medlemsstaterna mer tid för anpassningarna eftersom 
en del medlemsstater och företag, i detta sammanhang särskilt små och medelstora företag 
samt lantbrukare, berörs av direktivet i högre grad än andra.

Ändringsförslag 479
Patricia van der Kammen

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder inte i kraft.

Or. nl
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Ändringsförslag 480
Christian Engström

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa
Högsta tillåtna halt i rökfri tobak, toxin 
per viktenhet torr tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-
(metylnitrosamin)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (bens[a]pyren): 5,0 µg/kg

Or. en

Motivering

Denna tabell återger de toxicitetsrekommendationer från WHO:s studiegrupp om reglering 
av tobaksvaror som ingår i rapporten om de vetenskapliga grunderna för reglering av 
tobaksvaror (Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical 
Report Series, nr 955, 2010).

Ändringsförslag 481
Christian Engström

Förslag till direktiv
Bilaga IIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIb
EU-lagstiftning som är tillämplig på 
nikotinprodukter
Allmän säkerhet:
Direktiv 2001/95/EG om allmän 
produktsäkerhet, särskilt när det gäller 
systemet för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) – underrättelser och varningar 
om farliga produkter
Förpackning och märkning:
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Direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen
Direktiv 99/45/EEG om farliga preparat
Förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar – tillämplig 
från och med 2015
Kemikaliesäkerhet:
Förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach)
Elsäkerhet:
Direktiv 2006/95/EG om elektrisk 
utrustning avsedd för användning inom 
vissa spänningsgränser
Direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet
Direktiv 2011/65/EU om begränsning av 
användning av vissa farliga ämnen (vid
behov)
Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning
Direktiv 2006/66/EG om batterier
Mått och vikt:
Direktiv 76/211/EEG om 
färdigförpackning av vissa varor efter vikt 
eller volym
Direktiv 2007/45/EG om färdigförpackade 
varors nominella mängder
Affärsmetoder:
Direktiv 97/7/EG om distansavtal
Direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel
Direktiv 2006/114/EG om vilseledande 
och jämförande reklam
Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder

Or. en
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Motivering

Vad avser nikotinprodukter bör medlemsstaterna tillämpa gällande konsument- och 
säkerhetslagstiftning. Rapporteringskravet kommer att innebära att man går mer systematiskt 
tillväga samt utgöra grunden för en översyn från kommissionens sida senast i april 2017.


