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BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om hun regelgevende functie te 
kunnen uitoefenen, hebben de lidstaten en 
de Commissie volledige informatie over de 
ingrediënten en emissies nodig, om de 
aantrekkelijkheid, de verslavende werking 
en de toxiciteit van tabaksproducten en de 
aan de consumptie van die producten 

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

verbonden gezondheidsrisico's te 
beoordelen. Daartoe moeten de bestaande 
rapportageverplichtingen aangaande 
ingrediënten en emissies weliswaar worden 
aangescherpt maar zij mogen geen 
onnodige en onevenredige belasting 
vormen voor met name kleine en 
middelgrote ondernemingen. Dit strookt 
met de verplichting van de Unie om een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

andere tekens. Dat moet worden verholpen 
door te definiëren welke tekst op het pakje 
mag worden gezet.

Or. en

Motivering

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

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. 
Gemeenschappelijke regels voor een 
kennisgevingssysteem zijn noodzakelijk 
om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij.
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. Daarom moeten 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand worden verboden;
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bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 

(37) Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten en het 
identificeren van producten met 
kenmerkende aroma's of met een 
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verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, en de methode om uit te maken 
of een tabaksproduct een kenmerkend 
aroma heeft, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

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

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, 
-consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
methoden om te bepalen of een 
tabaksproduct een kenmerkend aroma 
heeft, de vaststelling van maximale 
hoeveelheden van ingrediënten die de 
toxiciteit, de verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking en de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden, inclusief op 
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tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten, 
en de herziening van het nicotinegehalte 
van nicotinehoudende producten. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden, inclusief op 
deskundigenniveau, passend overleg voert. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
passende wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

deskundigenniveau, passend overleg voert. 
De Commissie moet bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
passende wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

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

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand;

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "wezenlijk additief": een voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 
onontbeerlijk ingrediënt;
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Or. en

Motivering

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

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 16 van de voorgestelde richtlijn.
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Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 1, stelt maximumgehalten vast voor in de lidstaten op de markt gebrachte of 
geproduceerde sigaretten en beïnvloedt aldus rechtstreeks de werkingssfeer van de 
voorgestelde richtlijn. Daarom worden maximumgehalten als essentiële onderdelen 
beschouwd van een wetgevingshandeling en elk amendement betreffende die onderdelen moet 
derhalve worden onderworpen aan de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn moet het gebruik van alle voor de vervaardiging van 
tabaksproducten onontbeerlijke additieven toestaan. Daarom is het noodzakelijk dit in de 
tekst duidelijk weer te geven.



PA\931507NL.doc 15/33 PE508.048v01-00

NL

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De uitwerking en vaststelling van verdere regels moet geschieden bij gedelegeerde 
handelingen en niet bij uitvoeringshandelingen. Uitvoeringshandelingen kunnen worden 
gebruikt in de gevallen waarin het gaat om de tenuitvoerlegging van reeds bestaande regels.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn moet het gebruik van alle voor de vervaardiging van 



PE508.048v01-00 16/33 PA\931507NL.doc

NL

tabaksproducten onontbeerlijke additieven toestaan. Daarom is het noodzakelijk dit in de 
tekst duidelijk weer te geven.

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Om een uniforme behandeling van alle tabaksproducten te waarborgen en fragmentatie van 
de markt te voorkomen moet de vrijstelling worden geschrapt.

Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, worden 
gezondheidswaarschuwingen zodanig 
afgedrukt dat ze niet verwijderd kunnen 
worden, dat ze onuitwisbaar zijn en op 
geen enkele wijze verborgen of 
onderbroken worden, inclusief wanneer dat 
gebeurt door middel van accijnszegels, 
prijsstickers, merktekens voor het volgen 
en traceren, veiligheidskenmerken of 
enigerlei omhulsel, zakje, huls, doos of 

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

Or. en

Motivering

In overweging 23 wordt reeds verwezen naar grafische integriteit en zichtbaarheid en daarom 
is het niet noodzakelijk dit doel nogmaals te vermelden in het artikel.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In artikel 8, lid 3, wordt reeds bepaald dat bij pakjes sigaretten de algemene waarschuwing 
en de informatieve boodschap worden gedrukt op de zijkanten van de verpakkingseenheid en 
dat bij shagtabak de informatieve boodschap wordt gedrukt op de oppervlakte die zichtbaar 
wordt als de verpakkingseenheid wordt geopend. Het formaat van de 
gezondheidswaarschuwingen wordt ook bepaald in artikel 9. Daarom is het verkeerd om de 
vaststelling van de plaats en het formaat van de gezondheidswaarschuwingen over te laten 
aan de gedelegeerde handeling.

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze aspecten zijn reeds gespecificeerd in artikel 9, lid 3, en daarom is dit dubbelop.

Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

* PB: gelieve de datum in te voegen: zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Er moet een termijn worden vastgesteld waarbinnen de Commissie een beeldbank moet 
instellen om de correcte tenuitvoerlegging van artikel 9 te verzekeren.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In artikel 9, lid 1, wordt reeds bepaald dat de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen 
bovenaan de verpakkingseenheid en de buitenverpakking moeten staan. Ook worden in 
artikel 9, lid 1, de afmetingen en het formaat vastgesteld. Daarom is het verkeerd om de 
vaststelling van het formaat, de plaats en de afmetingen over te laten aan de gedelegeerde 
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handeling.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 3, stelt algemene bepalingen vast voor het waarborgen van de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van gezondheidswaarschuwingen en bevat dus wezenlijke 
bestanddelen van een wetgevingshandeling, reden waarom alle afwijkingen moeten worden 
gespecificeerd in de wetgevingshandeling.

Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De vaststelling van nieuwe verplichtingen voor de relevante tabaksproducten heeft gevolgen 
voor de werkingssfeer van de artikelen 8, 9 en 10. Daarom moet deze zaak onder de 
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besluitvorming van de medewetgevers blijven vallen en worden onderworpen aan de gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit tabaksproduct kan uw gezondheid 
schaden en is verslavend

Dit tabaksproduct is schadelijk voor uw 
gezondheid en is verslavend

Or. en

Motivering

Een product heeft een negatief effect op de gezondheid of het heeft dit niet. De waarschuwing 
moet duidelijk zijn wat de schadelijkheid van het product betreft.

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Motivering

Er is geen rechtstreeks verband tussen een sigaret met een diameter van minder dan 7,5 mm 
en de leeftijd waarop met roken wordt begonnen. Niet de diameter als dusdanig maar de 
symbolen, figuratieve tekens, teksten, enzovoort, oftewel de misleidende voorstelling van het 
product, zijn misleidend en doen geloven dat een product bepaalde positieve effecten heeft. In 
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Richtlijn 2011/64/EU wordt een sigaret gedefinieerd aan de hand van de lengte en niet de 
diameter.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om geen onzekerheid te laten bestaan over de kanten van een pakje, moet concreet worden 
aangegeven wat voor soort kanten het pakje moet hebben.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 

Schrappen
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te waarborgen.

Or. en

Motivering

Zowel de vorm als de afmetingen zijn duidelijk uiteengezet in de wetgevingshandeling zelf 
(balkvormig pakje met waarschuwingen die 75% van de voor- en achterkant beslaan, hoogte, 
breedte, enzovoort). Volledige harmonisatie zou een stap verder zijn, maar het is de wetgever 
die daarover moet beslissen.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De vorm van de eenheidsverpakking van sigaretten en de vorm van de eenheidsverpakking 
van shagtabak zijn vastgelegd in artikel 13, lid 1, van de voorgestelde richtlijn. Daarom moet 
ook de verplichte vorm van de eenheidsverpakking van andere tabaksproducten dan 
sigaretten en shagtabak worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen vóór…*:
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__________________
* PB: gelieve de datum in te voegen: 
twaalf maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Om een correcte tenuitvoerlegging van artikel 14 te kunnen verzekeren moet een termijn 
worden vastgesteld waarbinnen de Commissie de hoofdbestanddelen van een contract en de 
technische normen met betrekking tot eenduidige identificatienummers en het 
veiligheidskenmerk moet vaststellen.

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit is een noodzakelijke aanpassing gelet op het voorgestelde amendement op de inleidende 
formule van artikel 14, lid 9, van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit is een noodzakelijke aanpassing gelet op het voorgestelde amendement op de inleidende 
formule van artikel 14, lid 9, van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabak voor oraal gebruik Niet voor roken bestemde 
tabaksproducten

Or. en

Motivering

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

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 

1. De lidstaten verbieden
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
van tabaksproducten aan consumenten in 
de Unie.
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verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

Or. en

Motivering

Een van de doelstellingen van de voorgestelde richtlijn is de toegang van kinderen en 
jongeren tot tabaksproducten te beperken. Als onlineverkoop wordt toegestaan, is de 
verwezenlijking van dit doel niet verzekerd.

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam of handelsnaam en het 
permanente adres van de bedrijfsruimten 
van waaruit de tabaksproducten worden 
geleverd;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de datum waarop is begonnen met het 
aanbieden van tabaksproducten voor 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan het publiek door middel van diensten 
van de informatiemaatschappij;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het adres van de daarvoor gebruikte 
website(s) en alle pertinente informatie 
die nodig is om de website(s) te 
identificeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten publiceren de volledige lijst van 
alle bij hen geregistreerde detaillisten 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG. 
Detaillisten mogen tabaksproducten 
slechts door middel van verkoop op 
afstand in de handel brengen vanaf het 
tijdstip waarop de naam van de detaillist 
in de betrokken lidstaten is gepubliceerd. 

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dat nodig is om de naleving van 
de voorschriften te waarborgen en de 
handhaving ervan te vergemakkelijken, 
mogen de lidstaten van bestemming eisen 
dat de detaillist een natuurlijk persoon 
aanwijst die ervoor zorgt dat de 
tabaksproducten, voor zij de consument 
bereiken, in overeenstemming zijn met de 
nationale bepalingen die in de lidstaat van 

Schrappen
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bestemming ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Detaillisten die op afstand verkopen, 
zijn uitgerust met een 
leeftijdscontrolesysteem dat op het tijdstip 
van de verkoop nagaat of de koper de in 
de nationale wetgeving van de lidstaat van 
bestemming voorgeschreven 
minimumleeftijd heeft. De 
detailhandelaar of de aangewezen 
natuurlijke persoon deelt aan de bevoegde 
autoriteiten een beschrijving van de 
details en de werking van het 
leeftijdscontrolesysteem mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van de consument 
worden enkel verwerkt overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG en worden niet 
bekendgemaakt aan de producent van 
tabaksproducten, aan ondernemingen die 
deel uitmaken van dezelfde groep 
ondernemingen of aan enige andere 
derde. Persoonsgegevens worden niet 
gebruikt of doorgegeven voor andere 
doelen dan deze aankoop. Dit geldt ook 
als de detaillist deel uitmaakt van een 
producent van tabaksproducten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Uit analyses blijkt dat elektronische sigaretten chemische stoffen en bestanddelen bevatten 
die gevaarlijk zijn voor de consumenten. Daarom moeten alle nicotinehoudende producten 
worden onderworpen aan controle. Anders kan het zijn dat producten met 
nicotineconcentraties net beneden de voorgestelde maximumwaarden zonder enige 
vergunning op de markt worden gebracht. Zoals hierboven is vermeld doet niet alleen de 
nicotineconcentratie ertoe maar ook het mengsel van alle stoffen. Consumenten zeggen 
eveneens elektronische sigaretten voornamelijk te gebruiken omdat zij willen stoppen met 
roken, waaruit dus zou blijken dat elektronische sigaretten als geneesmiddelen worden 
gezien, reden waarom hiervoor een vergunning moet worden verstrekt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG.

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
nicotinehoudende producten niet verkocht 
worden aan personen beneden de voor het 
kopen van tabaksproducten vereiste 
leeftijd.

Or. en
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Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.

Schrappen

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 



PA\931507NL.doc 31/33 PE508.048v01-00

NL

percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten mogen toestaan dat de 
volgende producten die niet aan deze 
richtlijn voldoen, tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 36 maanden] in de 
handel worden gebracht:

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten meer tijd krijgen om zich aan te passen aan de veranderingen, daar de 
richtlijn bepaalde lidstaten, en dus ook bepaalde ondernemingen en met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en landbouwers, sterker zal beïnvloeden dan andere.

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) nicotinehoudende producten;

Or. en

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 18 van de voorgestelde richtlijn.
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BIJLAGE – LIJST VAN INGEDIENDE VOORSTELLEN DOOR 
BELANGHEBBENDEN1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Deze lijst is niet volledig.


