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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel 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 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. Het verplicht 
opstellen van de lijst van gevaarlijke of 
potentieel gevaarlijke ingrediënten zou 
leiden tot sterkere doorzichtigheid voor het 
grote publiek met betrekking tot de 
schadelijke gevolgen en de samenstelling 
van tabaksproducten die moet worden 
gewaarborgd, waarbij op passende wijze 
rekening wordt gehouden met de 
commerciële en intellectuele-
eigendomsrechten van de producenten van 
tabaksproducten, en beantwoordt aan de 
internationale verplichtingen van de Unie 
op grond van de WTO-overeenkomsten, 
de bepalingen inzake technische 
handelsbelemmeringen (TBT) en de
overeenkomsten inzake de 
handelsgerelateerde aspecten van 
intellectuele eigendom (TRIP's).

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze tabak 
behalve snuiftabak, 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.



AD\939393NL.doc 5/37 PE510.734v03-00

NL

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 

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

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" of "biologisch".
Wanneer de verpakking de misleidende
indruk wekt dat de sigaretten minder 
schadelijk zijn, moeten de 
gezondheidswaarschuwingen 
dienovereenkomstig worden aangepast. 
De Commissie wordt verzocht een 
wetenschappelijk onderzoek te doen naar 
de daadwerkelijke invloed van deze 
factoren op het tabaksgebruik.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen. 
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming. 
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen. 
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 
tabaksgebruik geboden bescherming. 
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden en de 
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moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten 
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
de producten zullen vergemakkelijken.

buitenverpakking van tabaksproducten 
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd, de illegale 
handel in tabak en tabaksproducten kan 
worden bestreden, met name aan de 
buitengrenzen van de Unie maar ook bij 
herkomst uit derde landen, en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten in het kader 
van de unitaire authenticatie
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
de producten zullen vergemakkelijken. De 
EU en haar lidstaten moeten passende 
maatregelen treffen en versterken om 
illegale handel en namaak te bestrijden 
via scherpere controle op de 
leveringsketen en bestraffing van 
criminele netwerken.

Amendement 7

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 

(30) De grensoverschrijdende verkoop op 
afstand en de verkoop via internet van 
tabaksproducten evenals het gratis voor 
verkoopbevorderende doeleinden of tegen 
een verlaagde prijs verstrekken van 
tabaksproducten 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, en moet derhalve 
verboden worden overeenkomstig de 
uitvoeringsrichtsnoeren van het WHO-
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging 
waarbij de EU partij is. De verkoop van 
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kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij.
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten.

tabaksproducten op afstand door 
ondernemingen aan consumenten wordt 
verder gereglementeerd door Richtlijn 
97/7/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de verkoop en consumptie 
ervan moeten worden ingedamd door 
middel van met name educatie en 
preventie van roken. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwe tabaksproducten, hun 
productiewijze en verkoopkanalen worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt.

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn, mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen en moeten 
stroken met de internationale WTO-
verplichtingen. Strengere nationale 
voorschriften moeten vooraf aan de 
Commissie ter kennis worden gebracht en 
door haar worden goedgekeurd, waarbij zij 
rekening houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt.

Motivering

De EU moet de internationale verplichtingen die zij met haar handelspartners is 
overeengekomen, in acht nemen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
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Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in te 
voeren die gelijkelijk van toepassing zijn 
op alle producten, mits die verenigbaar zijn 
met het Verdrag en de integrale toepassing 
van deze richtlijn niet in gevaar brengen. 
Zo kunnen de lidstaten bijvoorbeeld 
voorschriften handhaven of invoeren die 
voorzien in de volledige standaardisatie 
van de verpakkingen van tabaksproducten, 
mits die voorschriften verenigbaar zijn met 
het Verdrag en met de WTO-
verplichtingen en niet in de weg staan aan 
de integrale toepassing van deze richtlijn. 
Voor technische voorschriften is een 
voorafgaande kennisgeving vereist op 
grond van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in te 
voeren die gelijkelijk van toepassing zijn 
op binnenlandse en ingevoerde producten, 
mits die verenigbaar zijn met het Verdrag 
en met de WTO-bepalingen, en de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen. Zo kunnen de lidstaten 
bijvoorbeeld voorschriften handhaven of 
invoeren die voorzien in de volledige 
standaardisatie van de verpakkingen van 
andere tabaksproducten dan sigaretten en 
shag, mits die voorschriften de integrale 
toepassing van deze richtlijn niet 
belemmeren en verenigbaar zijn met het 
Verdrag. Ook dienen zij verenigbaar te 
zijn met de WTO-verplichtingen, in het 
bijzonder in het kader van de 
overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen (TBT) en de 
overeenkomsten inzake de 
handelsgerelateerde aspecten van 
intellectuele eigendom (TRIP's), alsook 
met aangegane verbintenissen in het 
kader van de bilaterale handels- en 
investeringsovereenkomsten die 
doorgaans uitzonderingen op het gebied 
van de volksgezondheid bevatten. Deze 
voorschriften dienen een aanvullend 
instrument te vormen ter bestrijding van 
de namaak van in deze richtlijn bedoelde 
producten. Voor technische voorschriften 
is een voorafgaande kennisgeving vereist 
op grond van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De lidstaten dienen de wettelijke 
bepalingen van deze richtlijn aan te 
vullen met maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid van de Europese 
burgers. De lidstaten die een aanzienlijk 
voordeel halen uit de belastingen en 
accijnzen op de productie en de verkoop 
van tabak zouden bijvoorbeeld met klem 
ertoe kunnen worden aangemoedigd om 
deze inkomsten aan te wenden in 
preventie- en voorlichtingscampagnes in 
de media en gericht op jongeren en 
onderwijsinstellingen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Deze richtlijn mag niet leiden tot 
een verslechtering van de 
levensomstandigheden van de mensen die 
voor hun levensonderhoud afhankelijk 
zijn van de tabaksteelt in Europa en die 
vaak in achtergestelde gebieden wonen. 
Gezien het feit dat de richtlijn uitsluitend 
ten doel heeft de consumptie van 
tabaksproducten te ontmoedigen, moet bij 
elke beslissing aangaande ingrediënten en 
additieven naar behoren rekening worden 
gehouden met de mogelijke nadelige 
sociaal-economische gevolgen voor 
groepen die voor hun levensonderhoud 
afhankelijk zijn van de tabaksteelt. De 
Europese tabaksteelt moet worden 
beschermd, omdat deze slechts een zeer 
klein deel van de consumptie in de EU 
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voor zijn rekening neemt en tegelijkertijd 
bijdraagt aan de economische stabiliteit 
van bepaalde Europese regio's waar het 
aantal alternatieve gewassen beperkt is. 
De vermindering of beëindiging van de 
tabaksteelt in de EU zou geen invloed 
hebben op het consumptieniveau, maar 
zou leiden tot een toename van de invoer 
uit derde landen en tot lagere 
kwaliteitsnormen.

Motivering

De teelt is de zwakste schakel in de productieketen van tabak en moet derhalve tegen 
onnodige en buitensporige regelgeving worden beschermd.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand;

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

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het voorschrift om een systeem in te 
voeren, buiten de controle van de 
tabaksindustrie, voor het volgen en 
traceren van tabaksproducten, om de 
leveringsketen te beveiligen en bij te 
dragen aan het opsporen, voorkomen en 
bestraffen van illegale handel;
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Amendement 15

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;

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak en die het resultaat is 
van een additief of combinatie van 
additieven, met inbegrip van maar niet 
enkel van fruit, specerijen, kruiden, 
alcohol, kandij, menthol of vanille, die 
kan worden waargenomen voor of bij het 
beoogde gebruik van het tabaksproduct;

(4) "kenmerkend aroma": een 
kenmerkende fruitige of snoepachtige
smaak die het resultaat is van een geur- of 
smaakstof of een combinatie van geur- of 
smaakstoffen, die kan worden 
waargenomen vóór of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct; in deze 
definitie worden tabak en menthol niet als 
een fruitige of snoepachtige smaak 
beschouwd;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "sigaar": een tabaksrolletje dat wordt 
geconsumeerd via een proces van 
verbranding en dat nader is omschreven in 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2011/64/EU 
van de Raad van 21 juni 2011 betreffende 

(6) "sigaar" of "cigarillo": een 
tabaksrolletje dat wordt geconsumeerd via 
een proces van verbranding, inclusief een 
kleine soort sigaar met een diameter van 
maximaal 8 mm, en dat nader is 
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de structuur en de tarieven van de accijns 
op tabaksfabrikaten;

omschreven in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 
betreffende de structuur en de tarieven van 
de accijns op tabaksfabrikaten;

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Article 2 – paragraph 1 – point 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "geur- of smaakstof": een additief dat 
een geur en/of een smaak verleent;

(13) "geur- of smaakstof": een additief dat 
een geur en/of een smaak verleent, met 
uitzondering van menthol;

Motivering

Menthol wordt hoofdzakelijk door oudere volwassenen geconsumeerd en daarom strookt een 
verbod hierop niet met het hoofddoel van de richtlijn, namelijk het voorkomen dat jongeren 
gaan roken. Een verbod op menthol is mogelijk in strijd met artikel 2, lid 2, van de TBT-
overeenkomst, aangezien er in plaats van een algeheel verbod minder handelsbeperkende 
maatregelen moeten worden genomen.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

afgewerkt tabaksproduct zit, met inbegrip 
van papier, filters, inkt, capsules en 
kleefstoffen;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "gereconstitueerde tabak": een 
product dat wordt gemaakt van 
verschillende delen van de tabaksplant die 
overblijven na het strippen en de 
vervaardiging van tabaksproducten en dat 
wordt gebruikt als omblad voor sigaren en 
cigarillo's of als vellen of afzonderlijke 
repen als onderdeel van het 
tabaksmelange voor sigaretten en andere 
tabaksproducten;

Amendement 22

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;
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 
verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 10 % in ten minste 10 lidstaten, op 
basis van overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
meegedeelde gegevens; of een verhoging 
van de prevalentie in de groep 
consumenten jonger dan 25 jaar met ten 
minste 5 procentpunten in ten minste 10 
lidstaten voor de respectieve 
productcategorie, op basis van 
Eurobarometerverslag ____ [deze datum 
zal worden vastgesteld bij de goedkeuring 
van de richtlijn] of gelijkwaardige 
prevalentiestudies;

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 
verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 20 % in de 10 lidstaten met de 
hoogste verkoopcijfers, op basis van 
overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
meegedeelde gegevens; of een verhoging 
van de prevalentie in de groep 
consumenten jonger dan 25 jaar met ten 
minste 5 procentpunten in ten minste 10 
lidstaten voor de respectieve 
productcategorie, op basis van 
Eurobarometerverslag ____ [deze datum 
zal worden vastgesteld bij de goedkeuring 
van de richtlijn] of gelijkwaardige 
prevalentiestudies;

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met 
additieven waardoor een aroma ontstaat of 
vrijkomt dat niet overwegend dat van 
tabak of menthol is, overeenkomstig de 
voorschriften in lid 2.
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen. De 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen:

1. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van rooktabak staan 
gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen om het recht 
van consumenten op toereikende en 
betrouwbare informatie te waarborgen.
De waarschuwingen:

Amendement 27

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

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

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

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) staan bovenaan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, in dezelfde 
richting als eventuele andere informatie op 
de verpakking;

e) staan onderaan de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, in dezelfde 
richting als eventuele andere informatie op 
de verpakking;

Motivering

Gezondheidswaarschuwingen zijn net zo informatief bovenaan als onderaan de verpakking; 
de plaatsing onderaan staat de wijze waarop de verpakking wordt geopend niet in de weg en 
kan derhalve als minder belemmerend voor de handel worden beschouwd (artikel 2, lid 2, van 
de TBT-overeenkomst).

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
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Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene waarschuwing wordt 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

De algemene waarschuwing wordt gedrukt
of met niet-verwijderbare stickers 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

Motivering

Het gebruik van niet-verwijderbare stickers op sigaren moet worden gehandhaafd, aangezien 
producenten internationaal gestandaardiseerde verpakkingen gebruiken die in de laatste fase 
van het productieproces worden aangepast middels landenspecifieke, niet-verwijderbare 
stickers met gezondheidswaarschuwingen. Een verbod op niet-verwijderbare stickers zou de 
internationale handel belemmeren.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 
groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
De algemene waarschuwing kan worden 
getoond met behulp van zelfklevend 
papier, mits dit niet verwijderbaar is. Om 
aan de taalvereisten te voldoen mogen de 
lidstaten de puntgrootte van het lettertype 
zelf bepalen, mits de in hun wetgeving 
bepaalde lettergrootte een zo groot 
mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat; 
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gecentreerd op het voor de tekst 
bestemde oppervlak, evenwijdig met de 
bovenrand van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verwijst naar een aroma, smaak, geur-
of smaakstoffen of andere additieven, of 
het ontbreken daarvan;

Schrappen

Motivering

De consument moet informatie over het product krijgen, maar deze informatie mag niet 
misleidend zijn. Alternatieve maatregelen die de handel minder belemmeren (zoals alleen een 
verbod op misleidende aanduidingen) maken deze maatregel onverenigbaar met artikel 2, lid 
2, van de TBT-overeenkomst.

Amendement 34

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 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot 
symbolen, namen, al dan niet figuratieve 
tekens, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebiljetten, krasbiljetten en 
hoezen.
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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.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden
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.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.
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 
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gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
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.

Motivering

Dit artikel bevat voorstellen die technische belemmeringen vormen voor de handel zonder dat 
deze gebaseerd zijn op enig wetenschappelijk bewijsmateriaal aangaande de invloed ervan op 
het beginnen met roken door jongeren. Bovendien wordt door het openingsmechanisme van 
een pakje sigaretten de neiging om te gaan roken niet versterkt of verzwakt.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van 
tabaksproducten zijn voorzien van een 
eenduidig identificatienummer. Om hun 
integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht 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 of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 

1. Met het oog op het efficiënt volgen en 
traceren, eisen de lidstaten dat eenduidige, 
veilige en niet-verwijderbare 
identificatietekens, hierna aangeduid als 
eenduidige identificatietekens, zoals codes 
of stempels, deel uitmaken van of worden 
aangebracht op alle verpakkingseenheden
en verpakkingen en alle 
buitenverpakkingen van sigaretten. Om 
hun integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht 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 of prijsstickers of door 
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daar in de handel worden gebracht. het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten waarborgen dat de 
eenduidige identificatienummers van de 
eenheidsverpakkingen gekoppeld zijn aan 
het eenduidige identificatienummer van 
de buitenverpakking. Elke verandering in 
de koppeling tussen de 
eenheidsverpakkingen en de 
buitenverpakking wordt geregistreerd in 
de installatie voor gegevensopslag als 
bedoeld onder lid 6.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de naam van het product; e) de naam en beschrijving van het 
product;

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beoogde verzendingsroute; g) de beoogde verzendingsroute, de 
verzenddatum, het vertrekpunt, de plaats 
van bestemming, de verzender, de 
geadresseerde en de ontvanger.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. 
Aan deze verplichting kan worden voldaan 
door registratie in geaggregeerde vorm, bv. 
van buitenverpakkingen, mits het volgen 
en traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten eisen dat aan alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, volg- en 
traceertechnologie beschikbaar wordt 
gesteld waarmee gegevens elektronisch 
kunnen worden gelezen en verzonden 
naar de in lid 6 bedoelde opslagfaciliteit, 
waarvan de eigendom buiten de controle 
van de tabaksproducenten en hun 
partners in de leveringsketen ligt. Deze 
marktdeelnemers registreren van alle 
verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben. 
Overeenkomstig artikel 14, lid 1, wordt
aan deze verplichting voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Motivering

Het amendement beoogt te verhelderen dat de verplichting tot volgen en traceren bij de 
lidstaten berust en niet kan worden uitgevoerd door of gedelegeerd aan de tabaksindustrie. 
Anders zou het voorstel, bij de uitvoering ervan, het tegenovergestelde tot gevolg hebben.
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig het protocol van Seoul 
inzake het elimineren van de illegale 
handel in tabaksproducten (ITP), de voor 
het volgen en traceren gebruikte 
technologie in handen is van 
marktdeelnemers die geen juridische of 
commerciële banden hebben met de 
tabaksindustrie in de leveringsketen. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten contracten over de opslag 
van gegevens sluiten met een
onafhankelijke derde, die de installatie 
voor gegevensopslag beheert voor de 
gegevens die de betrokken producent en 
importeur betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De geschiktheid 
van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de tabaksproducent 
wordt voorgesteld en betaald en door de 
Commissie wordt aanvaard. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de installaties voor 
gegevensopslag volledig transparant en te 

6. De lidstaten sluiten contracten over de 
opslag van gegevens af met een derde, die 
een agentschap van de lidstaat mag zijn 
en die bij wet onafhankelijk is van de 
tabaksondernemingen of hun partners in 
de leveringsketen, die de installatie voor 
gegevensopslag beheert voor de gegevens 
die de betrokken producent en importeur 
betreffen. De installatie voor 
gegevensopslag bevindt zich op het 
grondgebied van de Unie. De lidstaten 
zorgen voor volledige transparantie. De 
geschiktheid van de derde, met name zijn 
onafhankelijkheid en technische 
capaciteiten, en het contract, worden 
goedgekeurd en gecontroleerd door een 
extern auditor die door de Commissie 
wordt benoemd. De kosten van het sluiten 
van een contract met de auditor en van de 
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allen tijde volledig toegankelijk zijn voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
de Commissie en de onafhankelijke derde. 
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

diensten voor het beheer van de 
gegevensopslag, worden door de 
producenten en importeurs van tabak 
gedragen. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de installaties voor gegevensopslag 
volledig transparant en te allen tijde 
volledig toegankelijk zijn voor de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de 
Commissie en de onafhankelijke derde. In 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
kunnen de lidstaten of de Commissie 
producenten of importeurs toegang 
verlenen tot die informatie, mits 
commercieel gevoelige informatie 
genoegzaam beschermd blijft 
overeenkomstig het desbetreffende 
nationale en Unierecht.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk III - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabak voor oraal gebruik Rookloze tabaksproducten

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabak voor oraal gebruik, 
onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden.

Schrappen

Motivering

Het verbod van de EU op tabaksproducten voor oraal gebruik is in strijd met artikel 2, lid 2, 
van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (TBT), omdat het de 
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handel meer belemmert dan nodig is om de door de EU bepaalde gezondheidsdoelstellingen 
te verwezenlijken. In het voorstel wordt een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen 
gelijksoortige producten van verschillende leden van de WTO [artikelen 1 en 3 van de 
Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel en artikel 2, lid 1, van de TBT-
overeenkomst] en worden producten verboden die minder schadelijk zijn dan alle andere 
tabaksproducten die in Europa in de handel mogen worden gebracht.

Amendement 45

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 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

1. De lidstaten verbieden de
grensoverschrijdende verkoop op afstand 
van tabaksproducten aan consumenten in 
de Unie alsook het gratis of tegen een 
lagere prijs verstrekken van 
tabaksproducten, onder meer door
grensoverschrijdende verkoop op afstand.

Amendement 46

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
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Amendement 47

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

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter c

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

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten behouden de 
mogelijkheid om op grond van dwingende 
redenen in verband met de bescherming 
van de volksgezondheid de invoer te 
beperken van tabak voor persoonlijke 
doeleinden. Een dergelijke beperking kan 
in het bijzonder worden toegepast indien 
er een aanzienlijk prijsverschil bestaat 
tussen producten afkomstig uit 
verschillende plaatsen van herkomst, of 
indien de gezondheidswaarschuwingen 
niet zijn gesteld in de officiële taal of talen 
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van het land van aankoop.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten verbieden de 
distributie door op hun grondgebied 
gevestigde detaillisten van gratis of 
afgeprijsde tabaksproducten middels 
grensoverschrijdende verkoopkanalen op 
afstand of andere kanalen.

Amendement 51

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

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3
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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 
bestemming ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.

Schrappen

Amendement 53

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

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van de consument 
worden enkel verwerkt overeenkomstig 

Schrappen
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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.

Amendement 55

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. Als nicotinehoudende producten worden 
gepresenteerd als hebbende 
eigenschappen om een ziekte te 
behandelen of te voorkomen, mogen zij
slechts in de handel worden gebracht als zij 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten:

Motivering

Van nicotinehoudende producten zoals elektronische sigaretten wordt niet beweerd dat zij de 
gezondheid van de mens bevorderen en deze producten moeten niet worden aangemerkt als 
geneesmiddel. Als dergelijke producten als zodanig zouden worden aangemerkt, zou de 
beschikbaarheid ervan op de markt worden beperkt, terwijl schadelijkere tabaksproducten 
vrij beschikbaar blijven. Dit zou de internationale handel dus onnodig belemmeren.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 



PE510.734v03-00 32/37 AD\939393NL.doc

NL

onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften invoeren 
om redenen die verband houden met de 
specifieke situatie van die lidstaat, en mits 
die voorschriften gerechtvaardigd zijn door 
de bescherming van de volksgezondheid. 
Die nationale voorschriften worden samen 
met de motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na de 
datum van ontvangst van de kennisgeving 
keurt de Commissie die voorschriften goed 
of af, nadat zij, rekening houdend met het 
hoge niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot stand 
brengt, heeft nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn  en in 
overeenstemming zijn met deze richtlijn, 
het Verdrag en de internationale 
verplichtingen van de EU, waaronder de 
WTO-verplichtingen, in het bijzonder in 
verband met de overeenkomst inzake 
technische handelsbelemmeringen (TBT) 
en de overeenkomst inzake de 
handelsgerelateerde aspecten van 
intellectuele eigendom (TRIP's), en of zij 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Motivering

De EU dient bij het voorstellen van wetgeving rekening te houden met haar internationale 
verplichtingen.

Amendement 57

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



AD\939393NL.doc 33/37 PE510.734v03-00

NL

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 + 42 maanden] in de 
handel worden gebracht:
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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn heeft als doel Richtlijn 2001/37/EG te 
actualiseren. Dit is nodig vanwege de wetenschappelijke en marktontwikkelingen die hebben 
plaatsgehad gedurende de tien jaar na de aanneming ervan. Met dit voorstel geeft de 
Commissie bovendien gevolg aan een aantal verzoeken gedaan door het Europees Parlement 
in een aantal resoluties uit 2007, 2009 en 2011. Het voorstel weerspiegelt bovendien de geest 
van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging dat in 2005 van kracht is geworden 
en onder andere moet leiden tot adequate informatie aan consumenten over de gevaren van 
roken.

De nieuwe richtlijn moet zorgen voor een hoger niveau van gezondheidsbescherming en de 
tabaksconsumptie onder jongeren verminderen. Om deze doelstellingen te bereiken wordt een 
aantal maatregelen voorgesteld met betrekking tot de verpakking van tabaksproducten 
(gezondheidswaarschuwing op 75% van de voor- en achterkant van de eenheidsverpakking), 
de ingrediënten (verbod op producten met geur- of smaakstoffen zoals menthol), de grootte 
van de producten (verbod op smalle sigaretten) en de traceerbaarheid. Deze maatregelen 
hebben geen betrekking op sigaren en pijptabak, die onder de huidige richtlijn blijven vallen.

Uw rapporteur is het volledig eens met de doelstellingen in het voorstel gericht op de 
bescherming van de volksgezondheid. Hij benadrukt bovendien dat bij de verwezenlijking 
van deze doelstellingen de internationale handelsverbintenissen van de Europese Unie 
volledig moeten worden geëerbiedigd, in het bijzonder de overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen (TBT-overeenkomst) en de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (TRIP's). Indien noodzakelijk dienen volgens uw rapporteur de partners van de 
Europese Unie in de hiervoor opgerichte TBT-commissie en TRIP's-commissie te worden 
geraadpleegd.

Op 6 en 7 maart 2013 hebben de leden van de TBT-commissie (WTO) overigens een 
gedachtewisseling gehouden over het voorstel van de Commissie. Tijdens deze 
gedachtewisseling hebben een aantal tabaktelende leden van de commissie bedenkingen geuit 
tegen het voorstel, aangezien het volgens hen in conflict kan zijn met een aantal 
verplichtingen op grond de WTO-overeenkomst, de TRIPs-overeenkomst en de GATT-
overeenkomst, en hun twijfel geuit over de proportionaliteit van de voorgestelde 
maatregelen1.

Zo heeft de Dominicaanse Republiek - waarvan 10% van de tabaksproductie naar de Europese 
Unie wordt uitgevoerd - opgemerkt dat een aantal bepalingen van het voorstel voor een 
richtlijn strijdig zijn met artikel 2, lid 2, van de WTO-overeenkomst, waarin is bepaald dat 
"technische voorschriften niet meer beperkingen voor het handelsverkeer [mogen] inhouden 
dan nodig is om een legitiem doel te bereiken, rekening houdend met de risico's die aan het 

                                               
1 De volgende leden hebben bedenkingen geuit: Dominicaanse Republiek, Nicaragua, Indonesië, Malawi, de 
Filipijnen, Honduras, Mexico, Cuba en Zambia. De volgende leden hebben de Unie ondersteund: Noorwegen, 
Australië en Nieuw-Zeeland.
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niet bereiken van dat doel verbonden zouden zijn", en waarin eveneens is bepaald dat de 
risicobeoordeling op "wetenschappelijke gegevens" moet zijn gebaseerd1.

Verder werpen de bepalingen over het gebruik van neutrale verpakkingen ("plain 
packaging"), zonder logo en zonder weergave van de visuele identiteit van het merk, een 
aantal vragen op over de verenigbaarheid ervan met de overeenkomsten betreffende 
intellectueel eigendom en de bescherming van merken.

Een aantal derde landen heeft reeds zeer strikte wetgeving betreffende verpakkingen 
ingevoerd. Zo heeft Australië kort geleden een wet aangenomen die het gebruik van neutrale 
verpakkingen verplicht stelt, met als doel de tabaksconsumptie te ontmoedigen door 
sigarettenpakjes minder aantrekkelijk te maken en de impact van 
gezondheidswaarschuwingen te versterken2.

Er zijn echter reeds vier klachten tegen Australië ingediend bij het orgaan voor 
geschillenbeslechting van de WTO3. Volgens de eisers zijn door Australië genomen 
maatregelen onverenigbaar met een aantal voorschriften, waaronder artikel 20 van de TRIP's-
overeenkomst, waarin is bepaald dat "het gebruik van een handelsmerk [...] niet op 
ongerechtvaardigde wijze [mag] worden bemoeilijkt door bijzondere vereisten, zoals het [...] 
gebruik op een wijze die afbreuk doet aan het vermogen tot het onderscheiden van de waren 
of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen".

Naast deze klachten bij de WTO heeft de tabaksindustrie4 eveneens klachten ingediend, in het 
kader van het internationale arbitragemechanisme voor de bescherming van investeringen, 
tegen de Australische autoriteiten en eveneens Uruguay, dat beperkende maatregelen heeft 
genomen betreffende de verpakking van sigaretten.

Uw rapporteur erkent het belang voor de volksgezondheid van een gezondheidswaarschuwing 
op een groot gedeelte van de sigarettenverpakking, maar is van mening dat het nuttig en 
passend kan zijn om merken op het resterende oppervlak hun eigen visuele identiteit te laten 
gebruiken. Bovendien zouden standaardverpakkingen zonder logo en zonder visuele 
merkidentiteit het risico op namaak kunnen verhogen, wat zou leiden tot een verlies aan 
nationale belastinginkomsten en een verhoogde consumptie van nog gevaarlijkere producten; 
het gaat immers om namaakproducten.

Hoewel de Commissie het gebruik van neutrale verpakkingen niet specifiek verplicht stelt, 
blijft het voorstel op dit gebied relatief onduidelijk; zo kunnen de lidstaten op basis van het 
voorstel striktere voorschriften betreffende het visuele aspect van verpakkingen instellen. 
Bovendien stelt artikel 12 van het voorstel een verbod in op "elementen" die "niet beperkt 

                                               
1 De bepalingen die worden aangehaald in het document van de Dominicaanse Republiek betreffen onder andere 
de standaardisatie van eenheidsverpakkingen, het verbod op beschrijvende elementen, het verbod op dunne 
sigaretten, verplichte neutrale verpakking ("plain packaging") en het verbod op aromatische ingrediënten.
2 De Tobacco Plain Packaging Act, aangenomen door het Australische parlement in 2011 en van kracht 
geworden in december 2012.
3 Klachten ingediend door Oekraïne, (maart 2012), Honduras (april 2012), de Dominicaanse Republiek (juli 
2012) en Cuba (mei 2013).
4 In het bijzonder Philip Morris International.
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[zijn] tot teksten, symbolen, namen, handelsmerken, al dan niet figuratieve tekens", kortom 
alle kenmerken die de visuele identiteit van een merk vormen.

De rapporteur benadrukt echter dat hij het voorstel van de Commissie in zijn geheel 
betrekkelijk evenwichtig vindt. De rapporteur zal nader ingaan op het voorstel en verdere 
aanbevelingen ter zake doen nadat hij kennis heeft genomen van de verschillende adviezen 
van de Commissie internationale handel.
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