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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is algemeen erkend dat roken schadelijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid.
Tabak is de belangrijkste risicofactor voor kanker en nicotine is schadelijk voor hart en 
bloedvaten. Volgens de WHO sterven elk jaar 5 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen 
van roken. De Commissie heeft het over 700 000 voortijdige sterfgevallen per jaar in de Unie 
alleen. In 1999 raamde de Commissie het aantal slachtoffers van roken op 500 000 per jaar.

Meer dan tien jaar na de inwerkingtreding van de laatste communautaire kaderregeling voor 
de verkoop van tabaksproducten is de consumptie ervan niet radicaal verminderd. Volgens 
een nota van de bibliotheek van het EP werden in 2012 in de EU 576 miljard sigaretten 
geconsumeerd, wat neerkomt op een consumptiedaling van 100 miljard in vijf jaar. Ondanks 
het nagenoeg volledige rookverbod op openbare plaatsen neemt de consumptie van tabak 
vooral bij jongeren en vrouwen toe. Terwijl gemiddeld minder dan 30 % van de Europeanen 
verslaafd is aan tabak, bedraagt dat cijfer in de leeftijdsgroep van 18 t/m 35 jaar bijna 50 %.
Erger nog, 37 % van de 11- tot 15-jarigen rookt. Is roken aantrekkelijker omdat het verboden 
is?

Om de volksgezondheid te beschermen hebben de internationale en nationale autoriteiten de 
strijd tegen het roken opgevoerd. Toch wordt nergens een volledig verbod op 
tabaksconsumptie overwogen. Dat zou immers onmiddellijk leiden tot een uitgebreide illegale 
markt, een buitenkans voor de georganiseerde misdaad die al zeer actief is in de smokkel en 
namaak van sigaretten.

De tabaksmarkt vormt een omvangrijke economische sector, met meer dan 50 000 
arbeidsplaatsen in de productie en meer dan 200 000 in de distributie. Bijna 90 000 
landbouwers zijn voor hun inkomen afhankelijk van de tabaksteelt, ook al dekt de Europese 
landbouw slechts 5 % van de behoeften aan ruwe tabak. De genoemde studie van het EP 
raamt de totale waarde van de Europese tabaksmarkt in 2012 op ca. 136,5 miljard euro, 
inclusief de ontvangsten uit accijnzen en belastingen ten belope van 79 miljard euro voor de 
lidstaten, die in zekere zin het meest aan roken verdienen.

In die context rijst de vraag over de tegenstelling tussen individuele vrijheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Commissie lijkt het recht van volwassenen te 
erkennen om sigaren, cigarillo's en pijptabak te roken, producten waarvoor veel minder 
strenge voorschriften gelden dan voor sigaretten en shagtabak, die aantrekkelijker worden 
geacht voor jongeren. Paracelsus wist het al in de 16e eeuw: "alles is giftig" en "alleen de 
dosis maakt iets geen vergif". De mens is sterfelijk, en de gangbare filosofie is die van het 
kleinste risico. Zo wordt steeds vaker gewaarschuwd voor alcoholconsumptie, te veel suiker, 
te veel zout, te veel vlees, industriële producten en junkfood. Tegelijk neemt de 
levensverwachting toe in de gehele Unie, waar de ultieme maatschappelijke ambitie erin lijkt 
te bestaan op een dag gezond te sterven!

De noodzakelijke bescherming van niet-rokers – en de rapporteur voor advies behoort tot de 
groep die nooit heeft gerookt – vereist echter een doortastend optreden van de autoriteiten 
tegen passief roken en een beleid dat rokers doeltreffende middelen biedt om te stoppen met 
roken. De prioriteit blijft preventie, met name bij jongeren.
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Het Commissievoorstel wil roken minder aantrekkelijk maken door meer en grotere 
gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen te zetten, en deze tegelijk ook te 
harmoniseren. De Commissie heeft niet kunnen aantonen hoe een standaardisering van 
tabaksproducten kan bijdragen tot een consumptiedaling, met name onder jongeren. Komt 
deze buitensporige standaardisering niet ten goede aan de vier grote groepen die 90 % van de 
Europese markt onder elkaar verdelen?

De ontwerprichtlijn omvat 16 artikelen die de Commissie de bevoegdheid verlenen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aspecten die vaak een essentieel 
onderdeel van de wetgeving uitmaken. Dat lijkt buitensporig. De Commissie stelt voor 
uiterlijk binnen vijf jaar een verslag over de toepassing van de nieuwe richtlijn in te dienen, 
vergezeld van alle noodzakelijk geachte wijzigingsvoorstellen. Dit verslag en de 
wijzigingsvoorstellen zouden kunnen worden vervroegd, om te voorkomen dat de richtlijn om 
de haverklap wordt aangepast via een grote hoeveelheid gedelegeerde handelingen, die vaak 
op de rand van de Europese rechtsregels balanceren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de 
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten, is 
er om de interne markt voor 
tabaksproducten goed te laten functioneren, 
behoefte aan wetgevend optreden op het 
niveau van de Unie, eerder dan op 
nationaal niveau.

(6) Wegens de omvang van de interne 
markt voor tabaks- en aanverwante 
producten, het feit dat de producenten van 
tabaksproducten de productie voor de 
gehele Unie meer en meer in een klein 
aantal fabrieken in de lidstaten 
concentreren, en de daaruit resulterende 
significante grensoverschrijdende verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten, is 
er om de interne markt voor 
tabaksproducten goed te laten functioneren, 
behoefte aan krachtiger wetgevend 
optreden op het niveau van de Unie.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag" 
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen.

(8) Overeenkomstig artikel 114, lid 3, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (hierna "het Verdrag" 
genoemd) moet voor de volksgezondheid 
worden uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met nieuwe op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
gegevens. Tabaksproducten zijn geen 
gewone producten, en gezien de 
buitengewoon schadelijke effecten van 
tabak moet groot belang worden gehecht 
aan de bescherming van de 
volksgezondheid, met name om het roken 
bij jongeren te verminderen. Roken is een 
wereldwijd en actueel probleem dat 
verwoestende gevolgen heeft, en de meeste 
rokers beginnen in de puberteit met hun 
tabaksconsumptie.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking.

Schrappen

Amendement 4

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 die een kenmerkend 
aroma hebben dat verschilt van dat van 
tabak en menthol, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden.

Amendement 5

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 

(16) Het gebruik van voor de vervaardiging 
van tabaksproducten noodzakelijke 
additieven moet worden toegestaan. 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.
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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.

Motivering

Waarom zou de keuze van volwassen, goed geïnformeerde consumenten worden beperkt?

Amendement 6

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 tabak voor 
oraal gebruik, die hoofdzakelijk worden 
gebruikt door oudere consumenten, van 
bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld. De 
Commissie dient het gebruik van 
waterpijptabak onder jongeren zorgvuldig 
te controleren, omdat er steeds meer 
aanwijzingen zijn dat het gebruik ervan 
buiten de traditionele, oudere markt 
toeneemt.

Motivering

De consumptie van traditionele snuiftabak en pruimtabak is beperkt tot enkele gebieden in 
Europa en kent een lange traditie. Bovendien worden snuiftabak en pruimtabak voornamelijk 
door ouderen verbruikt. Om die reden moet hiervoor dezelfde uitzondering gelden als voor 
sigaren, cigarillo's en pijptabak.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er bestaan nog steeds verschillen in de 
nationale voorschriften voor de etikettering 
van tabaksproducten, met name inzake het 
gebruik van gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bestaande uit 
een afbeelding en een tekst, informatie 
over diensten die helpen om te stoppen met 
roken, en reclame-uitingen in en op 
verpakkingen.

(19) Er bestaan nog steeds verschillen in de 
nationale voorschriften voor de etikettering 
van tabaksproducten, met name inzake de 
afmetingen van 
gezondheidswaarschuwingen, informatie 
over diensten die helpen om te stoppen met 
roken, en reclame-uitingen in en op 
verpakkingen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Dergelijke verschillen kunnen een 
hinderpaal voor het handelsverkeer vormen 
en de werking van de interne markt voor 
tabaksproducten belemmeren, en dienen 
derhalve te worden weggewerkt. Daarbij 
komt dat de consumenten in sommige 
lidstaten beter kunnen zijn voorgelicht over 
de gezondheidsrisico's van tabaksproducten 
dan in andere. Zonder verder optreden op 
het niveau van de Unie zullen de bestaande 
verschillen de volgende jaren 
waarschijnlijk toenemen.

(20) Dergelijke verschillen kunnen een 
hinderpaal voor het handelsverkeer vormen 
en de werking van de interne markt voor 
tabaksproducten belemmeren, en dienen 
derhalve te worden weggewerkt. Daarbij 
komt dat de consumenten in sommige 
lidstaten beter kunnen zijn voorgelicht over 
de gezondheidsrisico's van tabaksproducten 
dan in andere. Zonder verdere 
harmoniserende maatregelen op het 
niveau van de Unie zullen de bestaande 
verschillen de volgende jaren 
waarschijnlijk toenemen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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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 
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.

(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. Dat moet worden aangepakt 
door een passende verpakking en 
etikettering van dergelijke producten en 
door voorlichting van de consumenten 
over de schadelijkheid ervan, zodat de 
consument zich volledig bewust is van de 
gevolgen van de consumptie van 
dergelijke producten.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten passen verschillende 
voorschriften toe met betrekking tot het 
minimumaantal sigaretten per 
verpakking. Die voorschriften moeten op 
elkaar worden afgestemd om het vrije 
verkeer van de betrokken producten te 
waarborgen.

Schrappen
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 
moet worden gehandhaafd om te 
vermijden dat een product op de interne 
markt wordt gebracht dat verslavend is, 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
heeft en voor jongeren aantrekkelijk is. 
Voor andere rookloze tabaksproducten die 
niet voor de massamarkt bestemd zijn, 
wordt een strenge regeling inzake 
etikettering en ingrediënten geacht te 
volstaan om een groei van de markt die 
verder gaat dan het traditionele gebruik in 
te dammen.

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod
op tabaksproducten voor oraal gebruik
dient echter niet te gelden voor 
traditioneel gebruikte tabaksproducten 
voor oraal gebruik, waarvan het in de 
handel brengen door individuele lidstaten 
kan worden toegestaan. Voor andere 
rookloze tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
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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.

veroorzaken en de productie, de distributie 
en de consumptie ervan moeten worden 
gereglementeerd. 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 drie jaar
na de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Amendement 13

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 

(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. 
Nicotinehoudende producten anders dan 
de tabaksproducten die onder deze 
richtlijn vallen, moeten worden 
gereglementeerd in het kader van de 
aankomende evaluatie van het 
farmaceutisch pakket of krachtens een 
specifiek wettelijk instrument, als de 
studies die momenteel worden uitgevoerd 
deugdelijke conclusies hebben opgeleverd. 
Een dergelijk instrument kan bepalingen 
omvatten waarin toestemming wordt 
gegeven om nicotinehoudende producten 
met een lager risico die consumenten 
kunnen helpen om te stoppen met roken 
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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 voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.

in de handel te brengen, mits deze 
producten zijn voorzien van een passende 
gezondheidswaarschuwing.

Amendement 14

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

Amendement 15

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 
verhoogde toxiciteit of verslavende 
werking, en de methode om uit te maken 

Schrappen



AD\940520NL.doc 13/50 PE508.180v02-00

NL

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.

Amendement 16

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 
tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten, 
en de herziening van het nicotinegehalte 
van nicotinehoudende producten. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
operationeel is, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
voor niet-essentiële onderdelen van de 
richtlijn. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad. Om gelijke tred te houden met 
de technische, wetenschappelijke en 
internationale ontwikkelingen in de 
tabaksproductie, -consumptie en 
-regulering, moet de Commissie drie jaar 
na de datum van omzetting van deze 
richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van deze 
richtlijn noodzakelijk zijn.
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passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar 
na de datum van omzetting van deze 
richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Schrappen

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De nadruk wordt gelegd op het 
belang en de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten bij de bescherming van de 
volksgezondheid en het nemen van 
preventieve maatregelen, het verstrekken 
van publieke garanties, de begeleiding 
van en advies aan jongeren, en de 
uitvoering van voorlichtingscampagnes 
over stoppen met roken, met name op 
scholen. Gratis toegang voor iedereen tot 
consulten en behandelingen op het gebied 
van stoppen met roken wordt als cruciaal 
gezien.
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Amendement 19

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) Deze richtlijn zorgt voor 
harmonisatie van bepaalde aspecten 
inzake de productie, de presentatie en de 
verkoop van tabaks- en aanverwante 
producten; op die manier moet ervoor 
worden gezorgd dat lidstaten geen 
voorschriften in hun nationale wetgeving 
invoeren die afwijken van de etiketterings-
en verpakkingsvereisten in deze richtlijn. 
Wanneer een lidstaat ten aanzien van 
onder deze richtlijn vallende aspecten 
reeds voor alle producten strengere 
nationale voorschriften heeft vastgesteld, 
moet dit op grond van dwingende redenen 
in verband met de bescherming van de 
volksgezondheid worden toegestaan. Deze
nationale voorschriften moeten echter
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.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 

(41) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen strengere regels betreffende 
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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.

tabaksproducten vast te stellen indien ze 
dat voor de bescherming van de 
volksgezondheid nodig achten, voor zover 
zulke voorschriften buiten de reikwijdte 
van de bepalingen van deze richtlijn 
vallen. De lidstaten mogen de invoer, de 
verkoop en de consumptie van tabaks- of 
aanverwante producten die aan de 
vereisten van deze richtlijn voldoen, niet 
verbieden of beperken.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De lidstaten moeten waarborgen dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.

(42) De lidstaten moeten waarborgen dat 
persoonsgegevens worden verwerkt 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. Ook nationale 
bepalingen inzake gegevensbescherming 
moeten worden nageleefd.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "additief": een stof in een 
tabaksproduct, een verpakkingseenheid 
ervan of enige buitenverpakking, met 
uitzondering van tabaksbladeren en andere 
natuurlijke of niet-getransformeerde delen 
van de tabaksplant;

(2) "additief": een stof in een 
tabaksproduct, met uitzondering van 
tabaksbladeren en andere natuurlijke of 
niet-getransformeerde delen van de 
tabaksplant;

Amendement 23

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

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "ingrediënt": een additief, tabak 
(bladeren en andere natuurlijke, 
getransformeerde of niet-
getransformeerde delen van de 
tabaksplant, met inbegrip van 
geëxpandeerde en gereconstitueerde 

(18) "ingrediënt": elk additief en elke in 
een afgewerkt tabaksproduct aanwezige 
stof, met inbegrip van papier, filters, inkt, 
capsules en kleefstoffen;
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tabak), en elke in een afgewerkt 
tabaksproduct aanwezige stof, met inbegrip 
van papier, filters, inkt, capsules en
kleefstoffen;

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) "tabaksproduct met een lager 
risico": een tabaksproduct dat wordt 
ontworpen en in de handel gebracht om 
het risico van het roken ten opzichte van 
conventionele tabakproducten te 
verminderen, met name sigaretten, en dat 
in de handel wordt gebracht na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn;

Amendement 26

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;

Schrappen
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Motivering

Buitengewone omstandigheden, zoals een stijging van het verkoopvolume van tien procent, 
kunnen gezien de zeer lage consumptie van sigaren en pijptabak in een groot aantal lidstaten 
razendsnel optreden.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) "gereconstitueerde tabak": het 
resultaat van de opwerking van 
verschillende bestanddelen van de 
gedorste tabaksplant en van de 
vervaardiging van tabaksproducten welke 
in de vorm van omhulsels voor sigaren en 
cigarillo's of in de vorm van bladeren of 
strengen worden gebruikt als component 
van de tabaksmelange voor sigaretten en 
andere tabaksproducten.

Motivering

De richtlijn moet rekening houden met alle tabaksproducten en bestaande technieken voor 
reconstituering en moet deze exact definiëren, zodat op de gehele interne markt identieke 
regels worden toegepast.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de lidstaten in de handel gebrachte 
of geproduceerde sigaretten mogen geen 
hogere gehalten hebben dan:

1. De in de lidstaten in de handel gebrachte 
sigaretten mogen geen hogere gehalten 
hebben dan:
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Amendement 29

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

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Schrappen
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Motivering

Het gebruik van gedelegeerde handelingen is overeenkomstig artikel 290, lid 1, alinea 1 
VWEU alleen gerechtvaardigd bij niet-essentiële onderdelen van de richtlijn.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 
nicotine- en kolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Schrappen

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Op grond 
van die methoden en rekening houdend 
met de wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de meetmethoden vast te stellen en 
aan te passen.

Schrappen
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
hun emissies en gehalten. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 
die tabaksproducten worden gebruikt, 
opgesplitst naar merk en type, alsmede van 
de emissies en gehalten resulterend uit het 
bedoelde gebruik ervan. De producenten 
en importeurs delen de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 
mee wanneer de samenstelling van een 
product zodanig wordt gewijzigd dat de 
krachtens dit artikel verstrekte informatie 
moet worden aangepast. De krachtens dit 
artikel vereiste informatie moet worden 
verstrekt alvorens een nieuw of gewijzigd 
tabaksproduct in de handel wordt gebracht.

Motivering

Verduidelijking opdat fabrikanten niet worden verplicht dure tests uit te voeren met 
betrekking tot emissies van delen van het product die bij het bedoelde gebruik niet worden 
verbrand, zoals de filter van de sigaret.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verspreiden de krachtens 
lid 1 verstrekte informatie via een voor het 
publiek toegankelijke website. De lidstaten 
houden daarbij naar behoren rekening met 
de noodzaak om fabrieksgeheimen te 
beschermen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)
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Motivering

In dit amendement wordt verhelderd dat een openbaar toegankelijke website voldoende is 
voor dit doeleinde; de lidstaten hoeven geen volledig nieuwe website op te zetten.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

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 een 
kenmerkend aroma indien 
wetenschappelijk is bewezen dat het 
betrokken additief de schadelijke, toxische 
of verslavende werking van het product 
aanmerkelijk verhoogt.

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 inperken of verbieden.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van maatregelen die uit hoofde van 
dit lid worden genomen.

2. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandelingen of een 
tabaksproduct binnen de werkingssfeer 
van lid 1 valt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

The Commission shall adopt by means of 
implementing acts uniform rules on the 
procedures for determining whether a 
tobacco product falls within the scope of 
paragraph 1. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
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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.
4. De lidstaten verbieden het gebruik van 
de volgende additieven in tabaksproducten:

4. De lidstaten verbieden het gebruik van 
de volgende additieven in tabaksproducten:

a) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert, of

a) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 
gezondheidsrisico's oplevert, of

b) cafeïne en taurine en andere additieven 
en stimulerende chemische verbindingen 
die in verband worden gebracht met 
energie en vitaliteit, of

b) cafeïne en taurine en andere additieven 
en stimulerende chemische verbindingen 
die in verband worden gebracht met 
energie en vitaliteit, of

c) additieven die emissies kleuren. c) additieven die emissies kleuren.
5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen, 
wanneer zij bij consumptie de toxische of 
verslavende werking van een 
tabaksproduct aanmerkelijk vergroten. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen of voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 in 
voorkomend geval worden toegepast op 
tabaksproducten.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bepalingen of voorwaarden van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 in 
voorkomend geval worden toegepast op 
tabaksproducten.

7. De lidstaten verbieden op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal het in de 
handel brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroten.

7. De lidstaten verbieden op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal het in de 
handel brengen van tabaksproducten die 
additieven bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroten.
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8. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling of een tabaksproduct 
binnen de werkingssfeer van lid 7 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld op basis 
van het recentste wetenschappelijk 
bewijsmateriaal.

8. Op verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief bepaalt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling of een tabaksproduct 
binnen de werkingssfeer van lid 7 valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld op basis 
van het recentste wetenschappelijk 
bewijsmateriaal.

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing van 
de leden 7 en 8 opgedane ervaring blijkt 
dat een bepaald additief of een bepaalde 
hoeveelheid daarvan bij consumptie de 
toxische of verslavende werking van een 
tabaksproduct aanmerkelijk vergroten, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven 
maximumniveaus te bepalen.

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing van 
de leden 7 en 8 opgedane ervaring blijkt 
dat een bepaald additief of een bepaalde 
hoeveelheid daarvan bij consumptie de 
toxische of verslavende werking van een 
tabaksproduct aanmerkelijk vergroten, is 
de Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven 
maximumniveaus te bepalen.

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.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn vrijgesteld van het 
verbod in de leden 1 en 5.

Amendement 36

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 

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, en onverminderd de 
etiketteringsvoorschriften van de artikelen 
10 en 11, worden 
gezondheidswaarschuwingen zodanig 
afgedrukt of aangebracht dat ze niet 
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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.

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.

Motivering

Gezondheidswaarschuwingen worden reeds op sigarettenverpakkingen afgedrukt. Bij 
verpakkingen van sigaren en andere nicheproducten zou het afdrukken ervan op de 
verpakking onevenredige lasten voor de producenten, veelal kleine en middelgrote 
ondernemingen, met zich meebrengen. Er zijn geen berichten over de verwijdering van met 
stickers aangebrachte gezondheidswaarschuwingen. Daarom is de meerwaarde van het 
afdrukken van de waarschuwingen op de verpakking niet duidelijk.

Amendement 37

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 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de tekst van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gezondheidswaarschuwingen 
aan te passen aan de wetenschappelijke 
en marktontwikkelingen;
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.

Amendement 39

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

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 waarbij 50 % van 
deze oppervlakte informatie over stoppen 
met roken bevat;

Amendement 40

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 in dezelfde richting als eventuele 
andere informatie op de verpakking;
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Motivering

Met een verplichte vermelding van gezondheidswaarschuwingen bovenaan de 
verpakkingseenheid en buitenverpakking zou het, gezien de inrichting van krantenwinkels (en 
superettes), voor de winkeliers zeer moeilijk worden om de merken van de verschillende 
producenten te onderscheiden. Vervanging van het winkelmeubilair zou een grote investering 
vergen voor winkeliers die momenteel al lijden onder krimpende marges. Bovendien wijst 
onderzoek uit dat krantenkiosken financieel zeer afhankelijk zijn van tabaksverkoop.

Amendement 41

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.

Motivering

Tabaksverslaving is niet te wijten aan de vorm van de verpakking. Door de “harmonisatie” 
van de afmetingen en vorm van tabaksverpakkingen zal de Commissie een 
gestandaardiseerde markt creëren waarbij de kleine producenten worden geëlimineerd, wat 
uiteindelijke ten goede zal komen aan de vier grote groepen die nu al 90 % van de Europese 
markt in handen hebben.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) beslaan voor verpakkingseenheden 
van shagtabak en voor 
verpakkingseenheden met een breedte van 
meer dan 75 cm² minstens 22,5 cm² van 
de breedte van de verpakkingseenheid. 
Deze oppervlakte wordt verhoogd tot 
24 cm² voor lidstaten met twee officiële 
talen en tot 26,25 cm² voor lidstaten met 
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drie officiële talen.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;
(b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen de in lid 1, onder a), 
bedoelde beeldbank in te stellen en aan te 
passen;
(c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen 
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;
(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.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Andere rooktabak dan sigaretten en 
shagtabak is vrijgesteld van de verplichting 
om de informatieve boodschap bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bedoeld in 
artikel 9 op te nemen. Behalve de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde algemene 
waarschuwing staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van die producten een 
van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in artikel 8, 
lid 1, bedoelde algemene waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken in de zin 
van artikel 9, lid 1, onder b).

1. Andere rooktabak dan sigaretten en 
shagtabak is vrijgesteld van de verplichting 
om de informatieve boodschap bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bedoeld in 
artikel 9 op te nemen. Behalve de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde algemene 
waarschuwing staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van die producten een 
van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in artikel 8, 
lid 1, bedoelde algemene waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken in de zin 
van artikel 9, lid 1, onder b).

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 afgedrukt of 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 zodanig 
op de duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking afgedrukt of 
aangebracht dat zij niet kan worden 
verwijderd. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend afgedrukt of aangebracht, 
zodat zij regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden zodanig op de 
andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking afgedrukt of 
aangebracht dat zij niet kunnen worden 
verwijderd.

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met drie officiële talen.

2. De in lid 1 bedoelde algemene 
waarschuwing beslaat 30 % van de 
buitenvoorkant of -achterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking. Dit percentage wordt 
verhoogd tot 32 % voor lidstaten met twee 
officiële talen en tot 35 % voor lidstaten 
met drie officiële talen.

3. De in lid 1 bedoelde waarschuwende 
tekst beslaat 40 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 45 % voor lidstaten met 

3. De in lid 1 bedoelde waarschuwende 
tekst beslaat 40 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 45 % voor lidstaten met 



AD\940520NL.doc 31/50 PE508.180v02-00

NL

twee officiële talen en tot 50 % voor 
lidstaten met drie officiële talen. 

twee officiële talen en tot 50 % voor 
lidstaten met drie officiële talen. 

4. De algemene waarschuwing en de 
waarschuwende tekst, bedoeld in lid 1, 
worden:

4. De algemene waarschuwing en de 
waarschuwende tekst, bedoeld in lid 1, 
worden:

(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 
letters op een witte achtergrond. De 
waarschuwingen kunnen worden 
aangebracht door middel van stickers, 
mits deze stickers niet verwijderd kunnen 
worden. 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;

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

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

(c) omgeven door een minstens 3 mm en 
hoogstens 4 mm brede zwarte rand, binnen 
de voor de tekst van de waarschuwing 
bestemde oppervlakte.

(c) omgeven door een minstens 3 mm en 
hoogstens 4 mm brede zwarte rand, binnen
de voor de tekst van de waarschuwing 
bestemde oppervlakte.

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

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 

a) wordt zij afgedrukt of aangebracht op de 
duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en bovendien op elke 
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buitenverpakking; bij het product gebruikte
buitenverpakking; dit geldt niet voor extra, 
volledig transparante verpakkingen;

Motivering
De lasten die verbonden zijn aan het afdrukken van de waarschuwingen op pakjes in kleine 
oplagen, lijken met name voor kleine en middelgrote ondernemingen onevenredig. Het 
gebruik van stickers, zoals in de huidige praktijk, dient te worden toegestaan.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 1 en 2 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen.

Schrappen

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De etikettering van een 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking en het tabaksproduct zelf 
bevat geen enkel element of kenmerk dat:

1. De etikettering van een 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking en het tabaksproduct zelf 
bevat geen enkel element of kenmerk dat:

a) een tabaksproduct aanprijst op een 
manier die onjuist, misleidend of 
bedrieglijk is of een verkeerde indruk kan 
wekken over de kenmerken, gevolgen voor 
de gezondheid, risico's of emissies ervan;

a) een tabaksproduct aanprijst op een 
manier die onjuist, misleidend of 
bedrieglijk is of een verkeerde indruk kan 
wekken over de kenmerken, gevolgen voor 
de gezondheid, risico's of emissies ervan;

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische, 
genezende, verjongende, natuurlijke, 

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische, 
genezende, verjongende, natuurlijke, 



AD\940520NL.doc 33/50 PE508.180v02-00

NL

biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid of het sociaal 
leven heeft;

biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid of het sociaal 
leven heeft;

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

Schrappen

d) op een levensmiddel gelijkt. (d) op een levensmiddel gelijkt.
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. 

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13

Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden

Schrappen

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 
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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 
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.

Amendement 49

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 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig, veilig en 
niet-kopieerbaar identificatienummer. Om 
hun integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
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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 
daar in de handel worden gebracht.

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 
daar in de handel worden gebracht.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het eenduidig identificatienummer 
maakt de bepaling mogelijk van:

2. Het in lid 1 bedoelde
identificatienummer maakt de bepaling 
mogelijk van:

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist;

j) de identiteit van alle kopers, van de 
productie tot de eerste klant;

Motivering

Het volg- en traceersysteem brengt hoge lasten met zich mee voor de producenten. De 
verplichting dat aan de hand van de informatie zelfs de detaillist moet kunnen worden 
achterhaald, zal door kleine producenten vrijwel niet kunnen worden nageleefd, aangezien zij 
gebruik maken van tussenhandelaren. Informatie over de beoogde afzetmarkt is hoe dan ook 
belangrijk om illegale handel tegen te kunnen gaan, maar de precieze gegevens van de 
detaillist lijken niet relevant. Bovendien gaat de tekst van het Commissievoorstel verder dan 
de regeling die is overeengekomen in de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van 
tabaksgebruik.
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Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste detaillist.

k) de factuur, het bestelnummer en de 
betalingsbewijzen van alle kopers, van de 
productie tot de eerste klant.

Motivering

Het volg- en traceersysteem brengt hoge lasten met zich mee voor de producenten. De 
verplichting dat aan de hand van de informatie zelfs de detaillist moet kunnen worden 
achterhaald, zal door kleine producenten vrijwel niet kunnen worden nageleefd, aangezien zij 
gebruik maken van tussenhandelaren. Informatie over de beoogde afzetmarkt is hoe dan ook 
belangrijk om illegale handel tegen te kunnen gaan, maar de precieze gegevens van de 
detaillist lijken niet relevant. Bovendien gaat de tekst van het Commissievoorstel verder dan 
de regeling die is overeengekomen in de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van 
tabaksgebruik.

Amendement 53

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 zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste klant, 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.
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Motivering

Het volg- en traceersysteem brengt hoge lasten met zich mee voor de producenten. De 
verplichting dat aan de hand van de informatie zelfs de detaillist moet kunnen worden 
achterhaald, zal door kleine producenten vrijwel niet kunnen worden nageleefd, aangezien zij 
gebruik maken van tussenhandelaren. Informatie over de beoogde afzetmarkt is hoe dan ook 
belangrijk om illegale handel tegen te kunnen gaan, maar de precieze gegevens van de 
detaillist lijken niet relevant. Bovendien gaat de tekst van het Commissievoorstel verder dan 
de regeling die is overeengekomen in de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van 
tabaksgebruik.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, met inbegrip van 
de importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
producenten van tabaksproducten alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste klant, met inbegrip van de 
importeurs, opslagplaatsen en 
transportondernemingen, voorzien van de 
nodige apparatuur voor het registreren van 
de tabaksproducten die worden gekocht, 
verkocht, opgeslagen, getransporteerd of 
anderszins behandeld. De apparatuur moet 
de gegevens elektronisch kunnen lezen en 
doorsturen naar een installatie voor 
gegevensopslag in de zin van lid 6.

Motivering

Het volg- en traceersysteem brengt hoge lasten met zich mee voor de producenten. De 
verplichting dat aan de hand van de informatie zelfs de detaillist moet kunnen worden 
achterhaald, zal door kleine producenten vrijwel niet kunnen worden nageleefd, aangezien zij 
gebruik maken van tussenhandelaren. Informatie over de beoogde afzetmarkt is hoe dan ook 
belangrijk om illegale handel tegen te kunnen gaan, maar de precieze gegevens van de 
detaillist lijken niet relevant. Bovendien gaat de tekst van het Commissievoorstel verder dan 
de regeling die is overeengekomen in de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van 
tabaksgebruik.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het in lid 1 bedoelde identificatienummer 
een zichtbaar en onzichtbaar, 
onvervalsbaar veiligheidskenmerk van ten 
minste 1 cm² staat, dat zodanig is afgedrukt 
of aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 
enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende vijf jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de 
leden 1 tot en met 8.

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten 
en shagtabak zijn gedurende tien jaar na de 
in artikel 25, lid 1, bedoelde datum 
vrijgesteld van de toepassing van de leden 
1 tot en met 8.

Amendement 57

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, 

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

onverminderd artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. Dit verbod heeft evenwel geen 
betrekking op traditionele 
tabaksproducten voor oraal gebruik, die 
door de afzonderlijke lidstaten kunnen 
worden toegestaan.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten

Vergunning voor het in de handel 
brengen en kennisgeving van 
nieuwsoortige tabaksproducten en minder 
schadelijke producten

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten kennis geven van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct dat zij in de 
betrokken lidstaten in de handel willen 
brengen. De kennisgeving wordt zes 
maanden voor de beoogde datum van het in 
de handel brengen in elektronische vorm 
ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die kennis geven van een 
nieuwsoortig tabaksproduct verstrekken de 

1. De lidstaten beheren een systeem voor 
de goedkeuring van het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
lager risico, dat tegen een redelijke 
vergoeding wordt uitgevoerd. De lidstaten 
schrijven voor dat de producenten en 
importeurs van tabaksproducten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten door 
middel van een aanvraag kennis geven 
van elk nieuwsoortig tabaksproduct en elk 
nieuw tabaksproduct met een lager risico
dat zij in de betrokken lidstaten in de 
handel willen brengen. De aanvraag wordt 
zes maanden voor de beoogde datum van 
het in de handel brengen in elektronische 
vorm ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
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betrokken bevoegde autoriteiten ook: betrokken product, alle vereiste 
etikettering, de gebruiksvoorwaarden, de 
samenstelling van het product, de 
productieprocedés en controleprocedures
en van informatie over de ingrediënten en 
de emissies overeenkomstig artikel 5. De 
producenten en importeurs die een 
vergunning aanvragen voor het in de 
handel brengen van een tabaksproduct met 
een lager risico verstrekken de betrokken 
bevoegde autoriteiten ook:

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de beschikbare wetenschappelijke 
studies inzake de toxiciteit, de 
verslavendheid en de aantrekkelijkheid
van het product, met name wat de 
ingrediënten en de emissies ervan betreft;

a) de relevante wetenschappelijke studies 
inzake de toxiciteit van het product, met 
name wat de ingrediënten en de emissies 
ervan betreft;

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beschikbare studies en 
marktonderzoeken inzake de voorkeuren 
van verschillende groepen consumenten, 
inclusief jongeren, en

b) de beschikbare studies en 
marktonderzoeken inzake de percepties en 
het gebruik van het product, met inbegrip 
van de etikettering, door de consumenten, 
en inzake de voorkeuren van verschillende 
groepen consumenten, met name jongeren, 
en
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Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten hun bevoegde autoriteiten 
elke nieuwe of bijgewerkte informatie als 
bedoeld in lid 1, onder a) tot en met c), 
meedelen. De lidstaten mogen verlangen 
dat de tabaksproducenten of -importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. De 
lidstaten stellen alle informatie die zij op 
grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie. De 
lidstaten mogen een vergunningenstelsel 
invoeren en een evenredige vergoeding 
vragen.

2. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten hun bevoegde autoriteiten 
elke nieuwe of bijgewerkte informatie als 
bedoeld in lid 1, onder a) tot en met c), 
meedelen.

In de nieuwe toelatingsprocedure van de 
lidstaten worden de volgende eisen 
gesteld:
1. wetenschappelijke evaluatie van de 
risico's;
2. op feiten gebaseerde normen voor het 
aantonen van gezondheidsrisico's;
3. vermindering van schadelijke 
bestanddelen in rook;
4. naleving van de bepalingen van lid 1, 
onder a) tot en met c);
5. observatie van de markt nadat de 
producten in de handel zijn gebracht.
De eisen ten aanzien van etikettering, 
gezondheidswaarschuwingen, 
productbeschrijvingen, verpakking, 
meting, inclusief meetmethoden van teer, 
nicotine en koolmonoxide, evenals 
regelingen voor additieven die bij 
tabaksproducten met een lager risico 
worden gebruikt, moeten eveneens in het 
toelatingssysteem van de lidstaten zijn 
opgenomen.
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De lidstaten mogen verlangen dat de 
tabaksproducenten of -importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. De 
lidstaten stellen alle informatie die zij op 
grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie en stellen 
de Commissie in kennis van de 
toelatingsprocedure.

Motivering

Met dit amendement wordt de verkoop mogelijk gemaakt van tabaksproducten met een lager 
risico dan traditionele tabaksproducten en is het mogelijk voordelen te vermelden, indien dit 
door de verantwoordelijke instanties in de lidstaten is toegestaan.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Nieuwsoortige tabaksproducten die in 
de handel worden gebracht, voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn. Welke 
bepalingen van toepassing zijn, hangt af 
van de vraag of de producten onder de 
definitie van rookloos tabaksproduct in 
artikel 2, punt 29, dan wel van rooktabak in 
artikel 2, punt 33, vallen.

3. Tabaksproducten met een lager risico
die in de handel worden gebracht, voldoen 
aan de vereisten van deze richtlijn. Op 
grond van de uiteenlopende minder 
risicovolle eigenschappen van 
tabaksproducten met een lager risico 
moeten de meetmethoden overeenkomstig 
artikel 4, de voorschriften betreffende de 
ingrediënten van artikel 6 en de 
etikettering en verpakking overeenkomstig 
artikel 7, 8, 9, 10, 12 en 13 
dienovereenkomstig worden aangepast.
Welke bepalingen van toepassing zijn, 
hangt af van de vraag of de producten 
onder de definitie van rookloos 
tabaksproduct in artikel 2, punt 29, dan wel 
van rooktabak in artikel 2, punt 33, vallen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
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Titel III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NIET-TABAKSPRODUCTEN Schrappen

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18
Nicotinehoudende producten

Schrappen

1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:
(a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of
(b) producten met een 
nicotineconcentratie van meer dan 4 mg 
per ml, of 
(c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.
2. De Commissie is bevoegd 
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.
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: 
Dit product bevat nicotine en kan uw 
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gezondheid schaden.
4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:
(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 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen. 
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.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9,
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 

2. De in artikel 6, lid 9, en artikel 14, lid 9, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].



AD\940520NL.doc 45/50 PE508.180v02-00

NL

met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9,
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 6, lid 9, en artikel 14, lid 9, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9,
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 9, en 
artikel 14, lid 9, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
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artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

Motivering

Zie de beknopte motivering.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 25, lid 1, 
bedoelde datum legt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's een verslag voor 
over de toepassing van deze richtlijn.

Uiterlijk drie jaar na de in artikel 25, lid 1, 
bedoelde datum legt de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's een verslag voor 
over de toepassing van deze richtlijn.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwachting van de publicatie van 
dit verslag en eventuele bijbehorende 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn, 
mag de Commissie de haar verleende 
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bevoegdheden alleen benutten voor de 
aanpassing van de richtlijn aan nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen.

Motivering

Om te voorkomen dat de wetgeving al te vaak wordt gewijzigd en de lidstaten hun wetgeving 
voortdurend dienovereenkomstig moeten aanpassen, mag de Commissie de haar verleende 
bevoegdheden alleen benutten wanneer dit op grond van duidelijke wetenschappelijke 
bewijzen noodzakelijk is.

Amendement 71

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 
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 

2. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, strengere nationale
voorschriften voor de productie, invoer, 
verkoop en consumptie van 
tabaksproducten te handhaven of in te 
voeren als zij dat nodig achten voor de 
bescherming van de volksgezondheid, voor 
zover zulke voorschriften buiten de 
reikwijdte van de bepalingen van deze 
richtlijn vallen.
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tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, voor niet bij deze 
richtlijn geregelde aspecten nationale 
voorschriften te handhaven of in te 
voeren. Die nationale voorschriften 
moeten gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van dwingende redenen van algemeen 
belang en moeten noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn. Zij mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen en mogen de 
integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen.

Schrappen

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tabaksproducten; a) sigaretten en shagtabak;

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen toestaan dat andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak, die niet aan deze richtlijn 
voldoen, in de handel worden gebracht tot 
(Publicatiebureau: gelieve de juiste datum 
in te vullen: inwerkingtreding + 42 
maanden):
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