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Ændringsforslag 21
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På andre områder er der stadig 
væsentlige indbyrdes forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter, og dette 
hæmmer det indre markeds funktion. I 
lyset af udviklingen på det videnskabelige 
område, på markedet og i de internationale 
rammer forventes disse forskelle at ville 
øges. Dette gælder især for nikotinholdige 
produkter, urtebaserede rygeprodukter, 
ingredienser og emissioner, visse aspekter 
af mærkning og emballering samt fjernsalg
af tobaksvarer på tværs af grænser.

(4) På andre områder er der stadig 
væsentlige indbyrdes forskelle mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter, og dette 
hæmmer det indre markeds funktion. I 
lyset af udviklingen på det videnskabelige 
område, på markedet og i de internationale 
rammer forventes disse forskelle at ville 
øges. Dette gælder især for nikotinholdige 
produkter, urtebaserede rygeprodukter, 
ingredienser og emissioner, visse aspekter 
af mærkning og emballering, 
grænseoverskridende salg og internetsalg
af tobaksvarer og udstillinger på 
salgsstedet samt salg af tobaksvarer fra 
tobaksautomater.

Or. en

Begrundelse

I retningslinjerne for gennemførelsen af artikel 13 i WHO-rammekonventionen om 
bekæmpelse af tobaksrygning opfordres parterne til at forbyde synlighed og udstilling af 
tobaksvarer på salgssteder, da de udgør en metode til reklame og salgsfremmende 
virksomhed. Samme retningslinjer anbefalede ligeledes et forbud mod internetsalg af 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 22
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et 
lovgivningsinitiativ på EU-plan frem for i 
nationalt regi for at sikre et velfungerende 
indre marked.

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et
forstærket lovgivningsinitiativ på EU-plan 
for at sikre et velfungerende indre marked.

Or. pt

Ændringsforslag 23
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Tobaksproduktion i ugunstigt stillede 
områder, navnlig i regionerne i den 
yderste periferi, der ofte er forbundet med 
særlige miljømæssige, geografiske og 
samfundsøkonomiske forhold, og som har 
en kulturel værdi i kraft af de anvendte 
håndværksmæssige og miljøvenlige 
produktionsmetoder, bør nyde særlig 
opmærksomhed fra EU's side, og den 
pågældende medlemsstat bør kunne 
gennemføre særlige foranstaltninger med 
henblik på at bevare produktionen i disse 
områder for på denne måde at bevare 
arbejdspladserne.

Or. pt
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Ændringsforslag 24
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.
Tobaksmisbrug er et globalt og aktuelt 
problem med ødelæggende følger, og det 
er i ungdommen, at flertallet af rygerne 
indleder et tobaksforbrug.

Or. pt

Ændringsforslag 25
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Polonium 210 har vist sig at være et 
betydeligt kræftfremkaldende stof i tobak. 
Tilstedeværelsen af dette stof i cigaretter 
kan elimineres næsten fuldstændigt ved 
hjælp af en kombination af simple 
foranstaltninger. Der bør derfor fastsættes 
en maksimalgrænseværdi for polonium 
210, der vil medføre en reduktion på 95 % 
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af det nuværende gennemsnitsindhold af 
polonium 210 i cigaretter. Der skal 
udarbejdes en ISO-standard for måling af 
polonium 210 i tobak.

Or. en

Begrundelse

Polonium 210 er et henfaldsprodukt af uran, der er til stede i gødningsmidler fremstillet af 
uranholdig fosfatklippe. Det forurener tobaksblade gennem luften via radon 222 og gennem 
rødderne via bly 210. Når det afbrændes, fordamper polonium 210, og det inhaleres dermed 
af rygere. Det er en alfaemissionskilde. Alfastråling er harmløs uden for kroppen, men når 
det kommer ind i kroppen, er det "den mest skadelige form for stråling" (The Polonium Brief, 
Brianna Rego, Isis, 2009).

Ændringsforslag 26
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne 
være nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet 
eller at fastsætte øvre grænser for 
emissioner under hensyntagen til deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 27
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder for vurdering af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. de

Ændringsforslag 28
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber. I den 
forbindelse vurderes deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber ved 
hjælp af den seneste videnskabelige 
evidens og internationalt vedtagne 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 29
Roger Helmer
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder for vurdering af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 30
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
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lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 
forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. Det er 
derfor passende at indføre en positivliste 
for tilsætningsstoffer, som må anvendes i 
tobaksvarer. I henhold til retningslinjerne 
for artikel 9 og 10 i FCTC skal det navnlig 
sikres, at ingredienser, der forbedrer 
smagsindtrykket af tobaksvarer, skaber det 
indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag harmoniserer ikke ingredienser tilstrækkeligt. Dette afhænger i 
højeste grad af den nationale gennemførelse af generelle bestemmelser, som kan fortolkes 
forskelligt i de enkelte medlemsstater. Det vil være mere passende at vedtage en positivliste 
over tilladte ingredienser på EU-plan for at sikre korrekt harmonisering.

Ændringsforslag 31
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er vigtigt ikke blot at overveje, 
hvilke egenskaber tilsætningsstofferne 
har i sig selv, men også for deres 
forbrændingsprodukter. 
Tilsætningsstoffer og deres 
forbrændingsprodukter må ikke opfylde 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 
1272/2008 om klassificering, mærkning 
og emballering af stoffer og blandinger og 
om ændring og ophævelse af direktiv 
67/548/EØF og 1999/45/EF og om 
ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006.



PE510.761v01-00 10/149 AM\936107DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Kun tilsætningsstoffer, der ikke er farlige i sig selv eller efter forbrænding, bør være tilladte.

Ændringsforslag 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak og mentol, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.

Or. en

Ændringsforslag 33
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. Kommissionen 
opfordres til at iværksætte en 
videnskabelig undersøgelse af disse 
tobaksvarers reelle indflydelse på, at 
personer indleder et tobaksforbrug.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak eller mentol, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.
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undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

Or. en

Begrundelse

Mentol er en traditionel ingrediens i tobaksvarer i nogle medlemsstater. Hvis den behandles 
på lige fod med andre aromaer, ville det have en uforholdsmæssig virkning på 
tobaksmarkederne i disse medlemsstater, og det kunne også føre til en stigning i det ulovlige 
salg i disse lande. Endvidere er det nævnte videnskabelige bevis ikke utvetydigt.

Ændringsforslag 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak eller mentol, der 
opfattes som en traditionel aroma, som 
kan påvirke antallet af personer, der 
indleder et tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.
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nellikecigaretter), bør undgås36 .

Or. pl

Ændringsforslag 36
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er 
salget af produkter med mentolsmag i 
mange lande steget gradvist, selv om 
antallet af rygere som helhed er faldet. En 
række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning.
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med visse sliklignende eller 
frugtagtige kendetegnende aromaer, som 
kan påvirke antallet af unge, der begynder 
at ryge, i opadgående retning.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer 
med mentolsmag kan medvirke til, at 
rygere i højere grad inhalerer, og påvirke 
antallet af unge, der begynder at ryge, i 
opadgående retning. Tiltag, der resulterer 
i uberettiget forskelsbehandling mellem 
aromatiserede cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.

Or. de

Begrundelse

De nævnte undersøgelser er ikke tilstrækkelige til at retfærdiggøre en lovmæssig 
diskreditering af mentolcigaretter. 

Ændringsforslag 38
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak, som kan påvirke 

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en aroma af andet end 
tobak, som kan påvirke antallet af 
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antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er salget 
af produkter med mentolsmag i mange 
lande steget gradvist, selv om antallet af 
rygere som helhed er faldet. En række 
undersøgelser peger på, at tobaksvarer med 
mentolsmag kan medvirke til, at rygere i 
højere grad inhalerer, og påvirke antallet af 
unge, der begynder at ryge, i opadgående 
retning. Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

personer, der indleder et tobaksforbrug, 
eller påvirke forbrugsmønstrene. For 
eksempel er salget af produkter med 
mentolsmag i mange lande steget gradvist, 
selv om antallet af rygere som helhed er 
faldet. En række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning. 
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås36 .

Or. en

Begrundelse

Det er for snævert kun at nævne "kendetegnende aroma". Alle aromaer bør nævnes.

Ændringsforslag 39
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma.
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende 

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
aromaer er ikke et totalforbud mod at 
anvende de enkelte tilsætningsstoffer, men 
en forpligtelse for fabrikanterne til at 
reducere mængden af tilsætningsstoffet 
eller kombinationen af tilsætningsstoffer i 
en sådan grad, at tilsætningsstofferne ikke 
længere giver en aroma. Det bør være 
tilladt at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en aroma og ikke er forbundet 
med tiltrækningskraft. Anvendelsen af 
dette direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.
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aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler.
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser bør gælde for alle aromaer. Dette ville også gøre henvisningen til 
testpaneler overflødig. Bestemmelserne vedrørende tilsætningsstoffer, der er nødvendige til 
produktion, skal tilpasses til retningslinjerne vedrørende ingredienser fra WHO.

Ændringsforslag 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør i 
beslutningsprocessen lade sig bistå af 
uafhængige paneler. Anvendelsen af dette 
direktiv bør ikke indebære 
forskelsbehandling mellem forskellige 
tobakssorter.

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det er tilladt at 
anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer. Kommissionen bør sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af bestemmelsen om kendetegnende 
aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler. 
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.
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Or. pl

Ændringsforslag 41
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der 
ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 42
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På trods af direktivets fokus på unge 
bør andre tobaksvarer end cigaretter samt 
rulletobak og røgfri tobak, som primært 
forbruges af ældre forbrugere, ikke være 
undtaget fra visse af kravene vedrørende 
ingredienser.

Or. el
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Ændringsforslag 43
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og tobak, der indtages 
oralt, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser.

Or. de

Begrundelse

Forbruget af traditionel tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak er begrænset til meget få 
regioner i Europa og er en del af skik og brug. Desuden forbruges tobak, der indtages nasalt, 
og tyggetobak fortrinsvis af ældre personer. Der bør derfor gælde den samme undtagelse som 
for cigarer, cigarillos og pibetobak.

Ændringsforslag 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, være undtaget fra visse af 
kravene vedrørende ingredienser, så længe 
der ikke sker en væsentlig ændring i 
forholdene med hensyn til omsætningen 
eller forbrugsmønstrene blandt de unge.
Kommissionen bør føre nøje tilsyn med 



AM\936107DA.doc 19/149 PE510.761v01-00

DA

forbruget af vandpibetobak blandt unge, 
da der er voksende indikationer af, at 
dette ikke blot forbruges inden for det 
traditionelle ældre marked.

Or. en

Ændringsforslag 45
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Der er stadig indbyrdes forskelle 
mellem de nationale bestemmelser om 
mærkning af tobaksvarer, særlig med 
hensyn til brugen af kombinerede 
sundhedsadvarsler, som består af et 
billede og en tekst, oplysninger om hjælp 
til rygestop og lignende tjenester samt 
salgsfremmende elementer i og på 
pakningerne.

(19) Der er stadig indbyrdes forskelle 
mellem de nationale bestemmelser om 
mærkning af tobaksvarer, særlig med 
hensyn til brugen af sundhedsadvarslers 
størrelse, oplysninger om hjælp til 
rygestop og lignende tjenester samt 
salgsfremmende elementer i og på 
pakningerne.

Or. en

Ændringsforslag 46
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Disse forskelle kan skabe 
handelshindringer og dermed hæmme et 
velfungerende indre marked for 
tobaksvarer og bør derfor fjernes. 
Forbrugerne kan desuden være bedre 
orienteret om de sundhedsmæssige risici 
ved tobaksvarer i nogle medlemsstater end 
i andre. Uden yderligere initiativer på EU-
plan vil de eksisterende forskelle kunne 

(20) Disse forskelle kan skabe 
handelshindringer og dermed hæmme et 
velfungerende indre marked for 
tobaksvarer og bør derfor fjernes. 
Forbrugerne kan desuden være bedre 
orienteret om de sundhedsmæssige risici 
ved tobaksvarer i nogle medlemsstater end 
i andre. Uden yderligere harmoniserende
initiativer på EU-plan vil de eksisterende 
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forventes at ville blive endnu større i de 
kommende år.

forskelle kunne forventes at ville blive 
endnu større i de kommende år.

Or. de

Ændringsforslag 47
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det er vigtigt at tage 
skridt til gennemførelse af en indledende 
uafhængig undersøgelse, der gør det 
muligt at vurdere, hvorvidt store, 
kombinerede billede-og-tekst-
sundhedsadvarsler er mere effektive end 
rent tekstbaserede advarsler
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

Or. pt

Ændringsforslag 48
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan eventuelt 
give forbrugerne, især unge, det indtryk, at 
produkter er mindre sundhedsskadelige. 
Dette er blandt andet tilfældet med visse 
tekster eller features såsom "lavt 
tjæreindhold", "light", "ultralight", "mild",
"naturlig", "økologisk", "uden 
tilsætningsstoffer", "uden aromastoffer",
"tynd", navne, billeder og figurer eller 
andre tegn.

Or. de

Begrundelse

Denne betragtning tegner et ensidigt billede af forbrugerne. Manglende oplysning berettiger 
ikke til en sådan begrænsning af de erhvervsdrivendes frihed med hensyn til 
produktpræsentation.

Ændringsforslag 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn.

Or. pl

Ændringsforslag 50
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
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visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Kommissionen opfordres til at iværksætte
en videnskabelig undersøgelse af disse 
faktorers reelle indflydelse på 
tobaksforbruget.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
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"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, 
der bør løses.

"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre.

Or. en

Ændringsforslag 52
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn.
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skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

Or. en

Ændringsforslag 53
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.

Or. el
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Ændringsforslag 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses ved hjælp af passende 
emballering og mærkning af sådanne 
produkter og ved hjælp af information til
forbrugerne om deres skadelige virkning, 
således at forbrugerne har fuldt kendskab 
til konsekvenserne af at bruge produktet.

Or. en
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Begrundelse

"Tynde" cigaretter er ikke mere skadelige end andre tobaksvarer, og alene deres emballage 
kan vildlede forbrugerne. Men hvis disse produkter emballeres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, er der ikke længere en større risiko for, at de vildleder 
forbrugerne.

Ændringsforslag 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses ved hjælp af hensigtsmæssig 
emballering og mærkning af denne 
varetype og ved hjælp af information til 
forbrugerne om deres skadevirkninger, så 
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forbrugerne er fuldt ud bevidste om 
konsekvenserne af at forbruge den 
pågældende vare.

Or. pl

Begrundelse

"Tynde" cigaretter er ikke mere skadelige, og alene deres emballage kan vildlede 
forbrugerne. Hvis denne varetype imidlertid bliver pakket i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv, vil den ikke kunne vildlede forbrugerne.

Ændringsforslag 56
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn. Tilsvarende kan de 
individuelle cigaretters udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få det 
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.
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bør løses.

Or. en

Ændringsforslag 57
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det indtryk, at 
nogle cigaretter er mindre skadelige end 
andre. Det fremgik af en undersøgelse af 
nyere dato, at rygere, der røg tynde 
cigaretter, i større udstrækning troede, at 
deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse formuleringer eller 
features såsom "lavt tjæreindhold", "light",
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer",
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn. 
Tilsvarende kan de individuelle cigaretters 
størrelse og udseende være vildledende for 
forbrugerne, som kan få det forkerte
indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et
akut problem, der bør løses.

Or. de

Ændringsforslag 58
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Undersøgelser har vist, at en 
standardisering af præsentationen af 
varemærkenavnet og farven på pakningen 
(neutral indpakning) gør indpakningen 
mindre tiltrækkende og øger effektiviteten 
af sundhedsadvarsler, hvilket er med til at 
mindske antallet af nye rygere og 
tobaksforbruget. I retningslinjerne for 
artikel 11 og 13 i FCTC opfordres 
parterne til at overveje at vedtage krav om 
neutral indpakning.

Or. en

Begrundelse

Tobaksindpakning må ikke være tiltrækkende eller tiltalende, da den indeholder et 
dødbringende produkt. Reklamer for tobak er forbudt på næsten alle områder, og selve 
tobaksindpakningen bør derfor også være omfattet af et sådant forbud. Dette er i 
overensstemmelse med anbefalingerne i FCTC-retningslinjerne og er i færd med at blive eller 
overvejes gennemført af andre lande i verden.

Ændringsforslag 59
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, bør være undtaget fra 
visse mærkningskrav, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer 
bør følge særlige regler. Det bør sikres, at 

(24) Det bør sikres, at sundhedsadvarslerne 
på røgfrie tobaksvarer er synlige. 
Advarslerne bør derfor anbringes på de to 
primære overflader på emballagen om 
røgfrie tobaksvarer.
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sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Or. de

Ændringsforslag 60
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, bør være undtaget fra visse 
mærkningskrav, så længe der ikke sker en 
væsentlig ændring i forholdene med 
hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.
Mærkningen af disse andre tobaksvarer 
bør følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af ældre 
forbrugere, bør ikke være undtaget fra 
visse mærkningskrav. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Or. el

Ændringsforslag 61
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne opererer med 
forskellige bestemmelser om 
minimumsantallet af cigaretter i en 
pakning. Disse bestemmelser bør bringes i 
overensstemmelse med hinanden for sikre 

(25) Medlemsstaterne opererer med 
forskellige bestemmelser om 
minimumsantallet af cigaretter i en 
pakning. Disse bestemmelser bør bringes i 
overensstemmelse med hinanden for sikre
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frie varebevægelser for de pågældende 
produkter.

en problemfri prissammenligning for 
forbrugerne og frie varebevægelser for de 
pågældende produkter.

Or. de

Ændringsforslag 62
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der markedsføres betydelige mængder
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed.

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed og således 
beskytte forbrugerne mod skadelige 
forfalskninger.

Or. de
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Ændringsforslag 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt38, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud39. Forbuddet mod salg af tobak, der 
indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på unge, 
indføres på det indre marked. For andre 
røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt38, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud39. Forbuddet mod tobak, der 
indtages oralt, bør imidlertid ikke omfatte 
traditionelle tobaksvarer, der indtages 
oralt, og som kan være tilladt at 
markedsføre i enkelte medlemsstater. 
Forbuddet mod salg af tobak, der indtages 
oralt, bør opretholdes for at forhindre, at et 
produkt, som er vanedannende, har 
sundhedsskadelige virkninger og virker 
tiltrækkende på unge, indføres på det indre 
marked. For andre røgfrie tobaksvarer, som 
ikke masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

Or. en

Ændringsforslag 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) På grund af det generelle forbud 
mod salg af tobaksvarer, der indtages 
oralt (snus), i EU er der ikke nogen 
interesse på tværs af landegrænserne i at 
regulere indholdet i snus. Ansvaret for at 
regulere indholdet i snus påhviler de 
medlemsstater, hvor salg af snus er tilladt 
i medfør af artikel 151 i akten vedrørende 
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse. 
Snus bør derfor undtages fra 
bestemmelserne i artikel 6 i dette direktiv.

Or. sv

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester40.
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(30) Internetsalg af tobaksvarer letter 
adgangen til tobaksvarer for unge og kan 
potentielt underminere overholdelsen af de 
krav, der følger af lovgivningen om 
tobakskontrol og navnlig dette direktiv, og 
bør derfor forbydes i overensstemmelse 
med retningslinjerne for gennemførelse af 
WHO's rammekonvention om 
tobakskontrol. Virksomheders fjernsalg af 
tobaksvarer til forbrugerne er yderligere 
reguleret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 
om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 201441.
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97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 
forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 201441.

Or. en

Begrundelse

Alt internetsalg af tobaksvarer bør forbydes. Ifølge Kommissionens konsekvensundersøgelse 
er internetbaseret salg på tværs af grænserne overvejende ulovligt, og retningslinjerne for 
gennemførelsen af artikel 13 i FCTC opfordrer til at forbyde alt internetsalg. Der er meget 
vanskeligt at sikre effektiv alderskontrol online.

Ændringsforslag 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet. Børn og unge skal modtage 
uddannelse, da det er den nemmeste og 
mest effektive måde at beskytte unge mod 
at begynde at ryge. Det bør også overvejes 
at etablere en fond finansieret af 
fabrikanter af tobaksvarer, som skal 
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bruges til at finansiere 
antirygekampagner. Medlemsstaterne bør 
harmonisere den alder, der kræves for at 
købe tobaksvarer, til 18 år.

Or. pl

Ændringsforslag 67
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør
begrænses. Det er derfor vigtigt at følge 
udviklingen, for så vidt angår nye 
kategorier af tobaksvarer. Fabrikanter og 
importører bør have pligt til at anmelde nye 
kategorier af tobaksvarer, uden at dette 
berører medlemsstaternes beføjelser til at 
forbyde eller godkende dem. 
Kommissionen bør følge udviklingen og 
fremlægge en rapport fem år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så det 
kan vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at 
foretage ændringer i direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og
fremstillingen, distributionen og forbruget 
af disse produkter bør reguleres. Det er 
derfor vigtigt at følge udviklingen, for så 
vidt angår nye kategorier af tobaksvarer. 
Fabrikanter og importører bør have pligt til 
at anmelde nye kategorier af tobaksvarer, 
uden at dette berører medlemsstaternes 
beføjelser til at forbyde eller godkende 
dem. Kommissionen bør følge udviklingen 
og fremlægge en rapport fem år efter 
fristen for gennemførelsen af dette direktiv, 
så det kan vurderes, hvorvidt det er 
nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
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forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af 
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport
tre år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

Or. de

Ændringsforslag 69
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter 
er allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 

udgår
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produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.
__________________
42 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67, senest 
ændret ved direktiv 2011/62/EU (EUT L 
174 af 1.7.2011, s. 74).

Or. fr

Begrundelse

Det skal understreges, at den foreslåede regulering ikke er baseret på en konsolideret 
videnskabelig undersøgelse. E-cigaretter er ikke tobaksvarer. De er heller ikke et lægemiddel. 
Det er et relativt nyt produkt, som bør omfattes af en særlig lovgivning, når de igangværende 
undersøgelser har ført til gyldige konklusioner. Kommissionen opfordres til at fremsætte 
forslag til en sådan lovgivning efter en omfattende og gennemsigtig høringsprocedure.

Ændringsforslag 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters,
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter
er allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers 
kvalitet, sikkerhed og virkning. 
Nikotinholdige produkter, bortset fra de 
tobaksvarer, der er omfattet af nærværende
direktiv, bør reguleres i forbindelse med 
den kommende revision af 
lægemiddelpakken med henblik på at 
informere og beskytte forbrugerne.
Revisionen kan omfatte bestemmelser, der 
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nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

giver mulighed for at markedsføre 
nikotinholdige produkter med lavere 
risiko og et positivt forhold mellem fordele 
og risici, som kan hjælpe forbrugerne 
med at holde op med at ryge, som
forbrugerprodukter, forudsat at de er 
forsynet med en passende 
sundhedsadvarsel.

Or. en

Ændringsforslag 71
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters,
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers 
kvalitet, sikkerhed og virkning. I 
betragtning af, at et betydeligt antal 
nikotinholdige produkter allerede er blevet 
godkendt under dette regelsæt, bør 
Kommissionen i forbindelse med den 
kommende revision af den relevante 
lægemiddellovgivning gennemføre en 
undersøgelse og en fuldstændig 
konsekvensanalyse, herunder høring af 
interessenter, for at fastsætte den mest 
hensigtsmæssige regulering af e-
cigaretter på dette grundlag.
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lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

Or. en

Begrundelse

At lade alle nikotinholdige produkter omfatte af en lægemiddelordning, uden at der først er 
gennemført en detaljeret konsekvensanalyse, kan reelt og helt unødvendigt begrænse eller 
fjerne produktet fra markedet. Den foreslåede revision af EU's lægemiddelpakke om ca. to år 
vil give lovgiverne tid til at rette op på dette og fastlægge en hensigtsmæssig ramme for 
reguleringen af e-cigaretter.

Ændringsforslag 72
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis
nikotinindhold er det samme som eller 

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. Det har imidlertid 
vist sig at være vanskeligt at måle 
frigivelse af nikotin, da denne afhænger 
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overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 
udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

af produkterne og deres anvendelse. 
Derfor vil det, hvis alle nikotinholdige 
produkter, uanset deres nikotinindhold, 
omfattes af direktiv 2001/83/EF, 
tydeliggøre retsstillingen, udligne 
indbyrdes forskelle mellem nationale 
lovgivninger, sikre ens behandling af alle 
nikotinholdige produkter, der kan anvendes 
til rygestop, og skabe incitamenter for 
forskning og innovation på 
rygestopområdet. Dette bør ikke berøre 
anvendelsen af direktiv 2001/83/EF på 
andre produkter, der er omfattet af 
nærværende direktiv, hvis betingelserne i 
direktiv 2001/83/EF er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Der må kun gives tilladelse til markedsføring af nikotinholdige produkter til rygestopformål. 
Det er meget vanskeligt at vurdere nikotinholdige produkters frigivelse af nikotin. Intensiv 
brug af nikotinholdige produkter med små mængder nikotin kan stadig føre til et betydeligt 
nikotinindtag. Alle nikotinholdige produkter bør således være omfattet af 
lægemiddellovgivningen. Det ville sikre de nikotinholdige produkters kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet og lige vilkår for alle nikotinholdige produkter.

Ændringsforslag 73
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv, 
således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Dette er forbundet med det ændringsforslag, der lader alle producerede nikotinholdige 
produkter være omfattet af lægemiddellovgivningen. Når alle nikotinholdige produkter 
reguleres som lægemidler, uanset deres nikotinkoncentration, bliver denne bestemmelse om 
mærkning forældet.

Ændringsforslag 74
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv, 
således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger under tærskelværdien i nærværende 
direktiv, således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for nikotinholdige 
produkter med et indhold af nikotin, der 
ligger under tærskelværdien i nærværende 
direktiv, således at forbrugerne gøres
eksplicit opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.
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Or. de

Ændringsforslag 76
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med 
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 182/201143 .

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om ingredienser, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 182/201143 .

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.

Ændringsforslag 77
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 

udgår
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tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især
vedtagelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af (38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
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dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især 
vedtagelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i
forbindelse med ikkevæsentlige elementer 
i direktivet. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 79
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af målemetoderne for emissionsindholdet, 
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for 
indholdet af ingredienser, der øger 
toksicitet eller vanedannende egenskaber, 
anvendelse af sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse af 
nøgleelementer i datalagringsaftaler med 
uafhængige tredjeparter, revision af visse 
undtagelser, der indrømmes for andre 
tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og 
røgfrie tobaksvarer, og fornyet stillingtagen 
til nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 80
Paul Rübig
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Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling af 
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
vanedannende egenskaber anvendelse af
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 81
Ewald Stadler
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Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
og tilpasning af
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet,
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse
af metoder til måling af 
emissionsindholdet, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet eller
vanedannende egenskaber, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige identifikatorer 
og sikkerhedsfeatures i mærkning og på 
emballage, fastlæggelse af nøgleelementer 
i datalagringsaftaler med uafhængige 
tredjeparter, revision af visse undtagelser, 
der indrømmes for andre tobaksvarer end 
cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer, og fornyet stillingtagen til 
nikotinindholdet i nikotinholdige 
produkter. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. de
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Ændringsforslag 82
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Kommissionen bør følge udviklingen 
og fremlægge en rapport fem år efter 
fristen for gennemførelsen af dette direktiv, 
så det kan vurderes, hvorvidt det er 
nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(39) Kommissionen bør følge udviklingen 
og fremlægge en rapport tre år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så det 
kan vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at 
foretage ændringer i direktivet.

Or. de

Ændringsforslag 83
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Den vigtige rolle, som 
medlemsstaterne spiller for beskyttelse og 
bevarelse af den offentlige sundhed, for 
sikring af offentlig vejledning og 
rådgivning af de unge og for de offentlige 
antirygekampagner, navnlig på 
skoleområdet, bør understreges. Det er 
afgørende med universel og gratis adgang 
til konsultationer om rygestop og 
tilhørende behandlinger.

Or. pt

Ændringsforslag 84
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Betragtning 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. 
Medlemsstaterne bør tillige have 
mulighed for at indføre strengere 
bestemmelser, som finder anvendelse på 
alle de pågældende produkter, på 
grundlag af omstændigheder, der 
vedrører de særlige forhold i den enkelte 
medlemsstat, forudsat at de pågældende 
bestemmelser er berettiget af behovet for 
at beskytte folkesundheden. Strengere 
nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling 
eller en skjult begrænsning af 
samhandelen mellem medlemsstaterne. 
Strengere nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og 
godkendelse fra Kommissionen under 
hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres
med dette direktiv.

(40) Formålet med dette direktiv er at 
harmonisere specifikke regler for 
fremstilling, præsentation og salg af tobak 
og tobaksrelaterede produkter. Dermed 
skal det sikres, at enkelte medlemsstater 
ikke indfører nationale 
lovgivningsbestemmelser, der afviger fra 
mærknings- og emballagekravene i 
direktivet.

Hvis en medlemsstat allerede har 
strengere nationale bestemmelser 
vedrørende aspekter, der er omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde, bør 
den kunne opretholde dette på grundlag 
af overordnede 
folkesundhedsbeskyttelseshensyn. Dog 
skal disse strengere nationale 
bestemmelser være nødvendige og 
rimelige og ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Strengere nationale 
bestemmelser kræver forudgående 
anmeldelse til og godkendelse fra 
Kommissionen under hensyntagen til det 
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høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 85
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter.
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den enkelte medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
er berettiget af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Strengere nationale 
bestemmelser bør være nødvendige og 
rimelige og ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Strengere nationale 
bestemmelser kræver forudgående 
anmeldelse til og godkendelse fra 
Kommissionen under hensyntagen til det 
høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) Med direktivet harmoniseres visse 
aspekter af fremstilling, præsentation og 
salg af tobaksvarer og relaterede 
produkter fuldt ud, og medlemsstaterne 
bør ikke have mulighed for i deres 
nationale lovgivning at opretholde eller
indføre bestemmelser, der afviger fra 
mærknings- og emballagekravene i dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv. Et eksempel på 
et middel til vilkårlig forskelsbehandling 
er reglen om, at den overflade, der er 
dækket af advarsler, skal hæves til mere 
end 60 %. Formålet med dette direktiv er 
at indføre ensartede krav til emballering 
og mærkning. Derfor bør der anvendes 
strenge kriterier for medlemsstaternes 
spillerum til at vedtage standarder, som 
afviger betydeligt fra de regler, der er 
fastsat i dette direktiv.

Or. de
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Ændringsforslag 87
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling eller 
en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til Kommissionen 
under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelser til at godkende eller afvise fremtidige nationale foranstaltninger er 
uhensigtsmæssige, eftersom de nationale foranstaltningers forenelighed med EU-lovgivningen 
skal afgøres af domstolene.
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Ændringsforslag 88
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Dette direktiv skaber på meget 
omfattende vis fælles regler for 
fremstilling, udformning og salg af tobak 
og tobaksrelaterede produkter. Direktivet 
griber med sine mange standarder ind i 
grundlæggende rettigheder. For at tage 
højde for retssikkerheden må 
medlemsstaterne på ingen måde vedtage 
bestemmelser, der afviger fra nærværende 
direktivs krav til emballering og 
mærkning.

Or. de

Ændringsforslag 89
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde og/eller indføre 
nationale og/eller regionale bestemmelser 
med henblik på at bevare traditionelle 
tobaksplantager, og hvilket er begrundet i 
befolkningernes samfundsøkonomiske 
afhængighed heraf, bør kunne gøre det.

Or. pt

Ændringsforslag 90
Paul Rübig
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Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv.
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester44 .

(41) Medlemsstaterne bør kunne indføre 
national lovgivning, som finder anvendelse 
på alle de pågældende produkter, 
vedrørende aspekter, der falder uden for
gyldighedsområdet af dette direktivs
bestemmelser, med henblik på at beskytte 
folkesundheden. Medlemsstaterne må 
hverken forbyde eller begrænse salg, 
import eller forbrug af tobak og 
tobaksrelaterede produkter, såfremt disse 
opfylder kravene i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 91
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 

(41) Medlemsstaterne bør kunne vedtage 
strengere bestemmelser for tobaksvarer, 
når de finder det nødvendigt for at 
beskytte folkesundheden, forudsat at disse 
bestemmelser falder uden for dette 
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anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv. 
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester44.

direktivs anvendelsesområde. For så vidt 
som tobak eller relaterede produkter 
opfylder kravene i dette direktiv, må 
medlemsstaterne ikke forbyde eller 
begrænse import, salg eller forbrug af 
sådanne produkter.

Or. en

Ændringsforslag 92
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare.
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om 
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. Der 
kræves en forhåndsmeddelelse for tekniske 
forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
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indskrænker anvendelsen af dette direktiv.
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester44.

forskrifter for informationssamfundets 
tjenester44.

(Hvis tilsvarende ændringsforslag, der 
indfører standardiseret emballage, ikke 
vedtages, bør dette ændringsforslag 
bortfalde.)

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af standardiseret emballage bør være obligatorisk som angivet i andre 
ændringsforlag af samme forfatter.

Ændringsforslag 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Medlemsstaterne supplerer 
lovbestemmelserne i dette direktiv med 
enhver foranstaltning til beskyttelse af 
EU-borgernes sundhed. Den gradvise 
harmonisering af beskatningen af 
tobaksvarer i Unionen og 
oplysningskampagner i medierne og for 
unge i uddannelsesinstitutioner er to 
vigtige redskaber til at beskytte unge mod 
farerne ved rygning.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Ewald Stadler
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Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Hvis tobaksvarer eller lignende 
varer opfylder kravene i dette direktiv, må 
medlemsstaterne hverken forbyde eller på 
urimelig vis begrænse import, salg eller 
forbrug af disse varer. Fabrikanterne skal 
bevare et vist minimum af juridisk 
sikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Medlemsstaterne dækker 
sundhedsudgifter i forbindelse med 
tobaksforbruget gennem en direkte 
beskatning af tobaksvarer;

Or. fr

Ændringsforslag 96
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør sikre, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 

(42) Medlemsstaterne bør sikre, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 
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24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger45.

24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger45. Nationale 
databeskyttelsesbestemmelser skal 
ligeledes overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 97
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under 
overholdelse af EU-lovgivningen og alle 
relevante internationale forpligtelser -

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret
(artikel 17).

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag griber ind i varemærkerettighederne, hvilket under ingen 
omstændigheder er nødvendigt med henblik på en forbedring af det indre markeds funktion. 
Derudover er det ikke lovgiver, men uafhængige domstole der træffer beslutning om 
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lovligheden af indgreb i grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
snus i Sverige i henhold til artikel 151 i 
akten vedrørende Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Begrundelse

Da der findes en undtagelse for snus i Sverige, og da det ikke er et produkt, der sælges på det 
indre marked, bør dette direktiv ikke finde anvendelse på snus i Sverige.

Ændringsforslag 99
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare, dennes enkeltpakning eller 
eventuel ydre emballage, med undtagelse 
af tobaksblade og andre naturlige eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter

2) "tilsætningsstof": et stof indeholdt i en 
tobaksvare med undtagelse af tobaksblade 
og andre naturlige eller uforarbejdede dele 
af tobaksplanter

Or. de

Ændringsforslag 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, der opfattes som en 
traditionel aroma, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. pl

Ændringsforslag 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,
undtagen mentol, herunder frugt, 
krydderier, urter, alkohol, slik eller vanilje, 
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 102
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier,
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, urter, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer,
undtagen mentol, herunder frugt, 
krydderier, urter, alkohol, slik eller vanilje, 
og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Begrundelse

Mentol er en klassisk cigaretaroma, som normalt ikke er tiltrækkende for unge rygere, og der 
er derfor ingen grund til at gribe ind her.

Ændringsforslag 104
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4



AM\936107DA.doc 63/149 PE510.761v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. de

Ændringsforslag 105
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak og mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 106
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
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eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. en

Ændringsforslag 107
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Or. pt

Ændringsforslag 108
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren
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Or. en

Begrundelse

Mentol er en traditionel ingrediens i tobaksvarer i nogle medlemsstater. Hvis den behandles 
på lige fod med andre aromaer, vil det have en uforholdsmæssig virkning på 
tobaksmarkederne i disse medlemsstater, og det kan også føre til en stigning i det ulovlige 
salg i disse lande. Endvidere er de nævnte videnskabelige beviser ikke utvetydige.

Ændringsforslag 109
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

4) "aroma": en karakteristisk duft eller 
smag af andet end tobak, som er resultatet 
af et tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, 
mentol eller vanilje, og som bemærkes før 
eller ved den påtænkte anvendelse af 
tobaksvaren

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør omhandle aromaer generelt og ikke kun "kendetegnende" aromaer.

Ændringsforslag 110
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 111
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. de

Begrundelse

Cigarillos er allerede omfattet af definitionen af cigarer, hvorfor det ikke er nødvendigt med 
en separat definition.

Ændringsforslag 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår
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Or. de

Begrundelse

En cigarillo er en type cigar, og der er derfor ikke behov for en separat definition.

Ændringsforslag 114
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 115
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

18) "ingrediens": ethvert tilsætningsstof, 
der er til stede i en færdig tobaksvare, 
herunder papir, filter, blæk, kapsler og 
klæbemiddel

Or. de

Ændringsforslag 116
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "rekonstitueret tobak": et resultat af 
forarbejdningen af forskellige dele af 
tobaksplanten fra tærskning til 
fremstilling af tobaksvaren, der bruges 
som blade, eller som udgør enkeltdele af 
tobaksblandingen til cigaretter eller 
øvrige tobaksvarer

Or. fr

Ændringsforslag 117
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare målt i gram

Or. it
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Begrundelse

Hvis maksimalgrænseværdien for emissionsindholdet desuden kan være lig med 0, er det 
ensbetydende med, at vejen banes for et de facto-forbud mod enhver tobaksvare, som i 
øjeblikket markedsføres.

Ændringsforslag 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) "tobaksvarer med lav risiko": et 
tobaksprodukt, der fremstilles og 
markedsføres med henblik på at nedsætte 
risikoen ved rygning sammenlignet med 
traditionelle tobaksvarer, navnlig
cigaretter, som bringes i omsætning efter 
dette direktivs ikrafttræden

Or. en

Ændringsforslag 120
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst
10 medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 

udgår
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for den pågældende varekategori baseret 
på Eurobarometer-rapporten af ____ 
[denne dato vil blive fastsat på tidspunktet 
for vedtagelsen af direktivet] eller 
tilsvarende undersøgelser af forbrugets 
omfang

Or. de

Begrundelse

Der kan meget hurtigt indtræde ekstraordinære omstændigheder, såsom en stigning i 
omsætningen på 10 %, set i lyset af det meget lille forbrug af cigarer og pibetobak i mange 
medlemsstater.

Ændringsforslag 121
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % på 
markederne i de 10 medlemsstater med 
den største omsætning baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst
10 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

Or. en

Ændringsforslag 122
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i de 10 
medlemsstater med den største omsætning
baseret på salgsdata fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, 
eller en stigning i andelen af forbrugere af 
disse produkter i gruppen af personer under 
25 år på mindst 5 procentpoint i mindst 10 
medlemsstater for den pågældende 
varekategori baseret på Eurobarometer-
rapporten af ____ [denne dato vil blive 
fastsat på tidspunktet for vedtagelsen af 
direktivet] eller tilsvarende undersøgelser 
af forbrugets omfang.

Or. pt

Ændringsforslag 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 

30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i de 10 
medlemsstater med de største salgstal
baseret på salgsdata fremsendt i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, 
eller en stigning i andelen af forbrugere af 
disse produkter i gruppen af personer under 
25 år på mindst 5 procentpoint i mindst 10 
medlemsstater for den pågældende 
varekategori baseret på Eurobarometer-
rapporten af ____ [denne dato vil blive 
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vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

fastsat på tidspunktet for vedtagelsen af 
direktivet] eller tilsvarende undersøgelser 
af forbrugets omfang

Or. de

Begrundelse

Det årlige forbrug af cigarer og pibetobak er meget lavt i de fleste medlemsstater. 
Salgsmængden vil alt for let kunne svinge med 10 % i disse medlemsstater.

Ændringsforslag 124
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a) "produkter med begrænset risiko": 
et hvilket som helst produkt, der 
indeholder tobak, og som, når det 
markedsføres, i væsentlig grad reducerer 
risikoen for sygdomme relateret til
forbrug af konventionelle tobaksvarer; et 
produkt beregnet til behandling af 
tobaksafhængighed, herunder til rygestop, 
er ikke et produkt med begrænset risiko, 
hvis det er godkendt som lægemiddel.

Or. pt

Ændringsforslag 125
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a) "rekonstitueret tobak": et resultat af 
forarbejdningen af forskellige dele af 
tobaksplanten fra tærskning til 
fremstilling af tobaksvaren, uanset om 
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den bruges som omvikling til cigarer og 
cigarillos enten som blade eller enkeltdele 
af tobaksblandingen til cigaretter eller 
øvrige tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal tage højde for og fastsætte alle tobaksvarer og eksisterende 
rekonstitueringsteknikker nøjagtigt for at gennemføre ens regler i hele det indre marked.

Ændringsforslag 126
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Cigaretter, der markedsføres eller 
fremstilles i medlemsstaterne, må ikke 
have et emissionsindhold på mere end:

1. Cigaretter, der markedsføres i 
medlemsstaterne, må ikke have et 
emissionsindhold på mere end:

Or. de

Ændringsforslag 127
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 0,002 picocurie af polonium 210.

Or. en

Begrundelse

Polonium har vist sig at være et betydeligt kræftfremkaldende stof i tobak. Hver cigaret 
indeholder omkring 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Det skønnes, at for hver gang røgen 
inhaleres, opbygges giftens dosis, så den på årlig basis svarer til strålingen fra 300 
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røntgenbilleder af brystet, hvilket svarer til en person, der ryger 30 cigaretter om dagen 
(Rego, Scientific American, 2011). En kombination af flere foranstaltninger kan stort set 
fjerne polonium 210 fra cigaretter (f.eks. ved at bruge gødning med lavt indhold af uran, 
vaske bladene efter høst samt anvende bestemte tilsætningsstoffer og filtre).

Ændringsforslag 128
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 129
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 130
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. it

Begrundelse

Kommissionens beføjelse til at fastsætte maksimalgrænseværdier for emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte bør først og fremmest afvises, fordi denne beføjelse gør det muligt for 
Kommissionen at ændre væsentlige aspekter i direktivet (og reelt forbyde enhver tobaksvare, 
som i øjeblikket markedsføres) uden behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og 
i strid med artikel 290, stk. 1, i TEUF.
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Ændringsforslag 132
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 134
Alajos Mészáros



AM\936107DA.doc 77/149 PE510.761v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 2, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 136
Roger Helmer
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 137
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 140
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 

udgår
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beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af delegerede retsakter er i overensstemmelse med artikel 290, første afsnit, i 
TEUF kun berettiget for ikkevæsentlige elementer i direktivet.

Ændringsforslag 141
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 

udgår
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cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. it

Begrundelse

Kommissionens beføjelse til at fastsætte og tilpasse maksimalgrænseværdier for andre 
emissioner bør først og fremmest afvises, fordi denne beføjelse gør det muligt for 
Kommissionen at ændre væsentlige aspekter i direktivet (og reelt forbyde enhver tobaksvare, 
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som i øjeblikket markedsføres) uden behørig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og 
i strid med artikel 290, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag 143
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler udgår
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Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, stk. 3, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 145
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 

udgår
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delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. nl

Ændringsforslag 146
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 147
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
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emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.

Or. en

Ændringsforslag 149
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 

3. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.
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og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 150
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 151
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 

udgår
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vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Or. nl

Ændringsforslag 152
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres.

Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold, som er resultatet af den 
påtænkte anvendelse. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres.

Or. en

Begrundelse

Præcisering, som har til formål ikke at forpligte fabrikanterne til at foretage dyre test af 
emissionerne fra dele af produkterne, som ved påtænkt anvendelse ikke brænder op, såsom 
cigaretfiltre.

Ændringsforslag 153
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen anmoder ISO om at 
udarbejde en standard for måling af 
polonium 210 i tobak.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede en ISO-standard for måling af polonium 210-aktivitet i vand (ISO 13161 
:2011). Det burde være muligt at udarbejde en standard for måling af polonium 210 i tobak 
på baggrund af denne standard. Kommissionen bør anmode ISO om at udarbejde en sådan 
standard.

Ændringsforslag 154
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et særligt websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at det til dette formål er tilstrækkeligt med et 
websted, som er tilgængeligt for offentligheden. Det er ikke nødvendigt, at medlemsstaterne 
etablerer et helt nyt websted.

Ændringsforslag 155
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 156
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Anvendelsen af tilsætningsstoffer i
tobaksvarer andre end dem, der er nævnt i 
bilag -I, eller som er nævnt deri, men som 
ikke anvendes i overensstemmelse med 
betingelserne i nævnte bilag, forbydes.
Bilag -I indeholder kun stoffer, som ikke 
opfylder kriterierne for klassificering som 
farlige stoffer i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1272/2008, og som 
ikke danner sådanne stoffer ved 
forbrænding. Bilag -I indeholder ikke 
aromaer eller stoffer, der forbedrer 
smagsindtrykket. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 med henblik på at udarbejde og ændre 
bilag -I.

Or. en

Begrundelse

Det er for snævert kun at begrænse tilsætningsstoffer, der giver en "kendetegnende aroma". 
Det er udelukkende tilsætningsstoffer, der udtrykkeligt er blevet godkendt, som bør være 
tilladt i tobaksvarer. Alle farlige stoffer (der er farlige i sig selv eller ved forbrænding), alle 
aromaer og alle tilsætningsstoffer, der forbedrer smagsindtrykket, bør ikke være tilladte. 
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Sidstnævnte følger WHO-retningslinjerne, ifølge hvilke "Parties should regulate, by 
prohibiting or restricting, ingredients that may be used to increase palatability in tobacco 
products" (parter bør fastsætte et forbud mod eller opstille begrænsninger for ingredienser, 
der kan anvendes til at forbedre smagsindtrykket i tobaksvarer).

Ændringsforslag 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma af andet end den traditionelle 
aroma mentol, hvis videnskabelige 
undersøgelser entydigt har bevist, at det 
pågældende tilsætningsstof øger varens 
toksicitet eller fremmer afhængigheden.

Or. pl

Begrundelse

Det er urimeligt at forbyde anvendelse af kendetegnende aromaer, hvis der ikke findes nogen 
beviser for, at de øger tobaksvarens skadelige virkning. Enhver tobaksvare er 
sundhedsskadelig uanset dens aroma og smag, så det er urimeligt at forbyde en vare uden en 
tilstrækkelig begrundelse.

Ændringsforslag 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma, der mærkbart øger en tobaksvares 
toksicitet eller vanedannende virkning ved 
forbrug.
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Or. en

Begrundelse

Cigaretter er et lovligt produkt, og der er derfor ingen begrundelse for et indgreb vedrørende 
aromaer, medmindre produktet er mere usundt end almindelige cigaretter.

Ændringsforslag 159
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af produkter med tilsætningsstoffer, der 
udsender en dominerende aroma af andet 
end tobak, jf. bestemmelserne i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma. Dette finder ikke anvendelse på 
markedsføring af snus i Sverige i henhold 
til artikel 151 i akten vedrørende Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse.

Or. en

Begrundelse

Da der findes en undtagelse for snus i Sverige, og da det ikke er et produkt, der sælges på det 
indre marked, bør aromabestemmelser ikke finde anvendelse på snus i Sverige.
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Ændringsforslag 161
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med tilsætningsstoffer, som 
udsender en dominerende aroma af andet 
end tobak, jf. bestemmelserne i stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 162
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne regulerer markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Or. fr

Ændringsforslag 163
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne kan anvende
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.
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Or. en

Ændringsforslag 164
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer,
kan optages i bilag -I, så længe disse 
tilsætninger ikke resulterer i et produkt 
med en aroma og ikke er forbundet med 
tobaksvarers tiltrækningskraft.

Or. en

Begrundelse

Ifølge de gentagne udtalelser fra Tonio Borg, kommissær for sundhed, bør tobak smage af 
tobak. Der er som sådan ikke nogen aromaer, der kan anses for at være af afgørende 
betydning for fremstilling af tobak. Det er udelukkende tilsætningsstoffer, som ikke giver 
aroma og ikke er forbundet med tiltrækningskraft, der kan betragtes som værende af 
afgørende betydning for fremstilling af tobaksvarer.

Ændringsforslag 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke begrænse eller
forbyde brug af tilsætningsstoffer, der er af 
afgørende betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, så længe brugen af disse 
tilsætninger ikke resulterer i et produkt 
med en kendetegnende aroma.

Or. en
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Begrundelse

Begrebet tilsætningsstoffer, der er af "afgørende betydning" for fremstillingen af tobaksvarer, 
er uklart og er en opskrift på inkonsekvent beslutningstagning og inkonsekvente udfordringer.

Ændringsforslag 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. pl

Ændringsforslag 167
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. es

Ændringsforslag 168
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 
i et produkt med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer.

Or. en

Ændringsforslag 169
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfatter.

Ændringsforslag 170
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

udgår

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfatter.

Ændringsforslag 171
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1
på grundlag af videnskabelig evidens. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

Or. es
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Ændringsforslag 172
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 173
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 174
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 175
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 

udgår
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pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Or. es

Ændringsforslag 176
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 177
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 

3. Kommissionen bør, såfremt erfaringerne 
med anvendelsen af stk. 1 og 2 viser, at et 
bestemt tilsætningsstof eller en 
kombination af tilsætningsstoffer typisk vil 
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tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

give en kendetegnende aroma, når 
indholdet af stoffet/stofferne overstiger en 
vis mængde eller koncentration, fremsætte
forslag vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma på grundlag af 
validerede videnskabelige undersøgelser.

Or. pt

Ændringsforslag 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, og hvis disse øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug, at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Or. en

Begrundelse

Cigaretter er et lovligt produkt, og der er derfor ingen begrundelse for et indgreb vedrørende 
aromaer, medmindre produktet er mere usundt end normale cigaretter.
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Ændringsforslag 179
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt et bestemt tilsætningsstof eller en 
kombination af tilsætningsstoffer typisk vil 
give en aroma eller forbedrer 
smagsindtrykket, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer ved at ændre bilag -I 
tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget om en positivliste som forudsætning for at anvende 
tilsætningsstoffer bør bestemmelsen om, at Kommissionen skal fastsætte 
maksimalgrænseværdier, gælde alle aromaer og alle tilsætningsstoffer, som kan øge 
smagsindtrykket.

Ændringsforslag 180
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

4. Medlemsstaterne regulerer brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:



AM\936107DA.doc 103/149 PE510.761v01-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 181
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne forbyder brug af
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

4. Bilag -I indeholder ikke følgende 
tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.

Ændringsforslag 182
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
udgør en begrænset sundhedsfare

a) vitaminer

Or. es

Ændringsforslag 183
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet

b) koffein og taurin

Or. es

Ændringsforslag 184
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af de 
tilsætningsstoffer, der er anført i stk. 1 og 
4, i tobaksvarers bestanddele såsom filtre, 
papir, emballage, kapsler eller enhver 
teknisk funktion, der gør det muligt at 
ændre aroma eller røgudviklingsintensitet.

Or. es

Ændringsforslag 185
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Brug af aromastoffer i tobaksvarers 
bestanddele såsom filtre, papir, emballage, 
kapsler eller enhver teknisk funktion, der 
gør det muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, er forbudt. Filtre 
og kapsler må ikke indeholde tobak.
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Or. en

Begrundelse

Redaktionel ændring for at være i overensstemmelse med forslaget om en positivliste.

Ændringsforslag 186
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af
kendetegnende aroma i tobaksvarers 
bestanddele såsom filtre, papir, emballage, 
kapsler eller enhver teknisk funktion, der 
gør det muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne regulerer brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

Or. fr
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Ændringsforslag 188
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller røgintensitet. Filtre 
og kapsler må ikke indeholde tobak.

Or. fr

Ændringsforslag 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, hvis disse øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug. Filtre og 
kapsler må ikke indeholde tobak.

Or. en

Ændringsforslag 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, når videnskabelige 
undersøgelser entydigt har bevist, at det 
pågældende tilsætningsstof øger varens 
toksicitet eller øger afhængigheden. Filtre 
og kapsler må ikke indeholde tobak.

Or. pl

Ændringsforslag 191
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De tekniske funktioner, som skal 
reducere visse skadelige stoffer i røg eller 
øge tobaksvarernes biologiske 
nedbrydelighed, berøres ikke.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne begrænser, eller hvis det 
er behørigt begrundet, forbyder, på 
grundlag af videnskabelig evidens, 
markedsføring af tobaksvarer, der 
indeholder tilsætningsstoffer i mængder, 
som øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning målbart ved 
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forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 193
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Bilag -I indeholder ikke, på grundlag af 
videnskabelig evidens, tilsætningsstoffer i 
mængder, som øger tobaksvarens toksiske 
eller vanedannende virkning ved forbrug.

Or. en

Begrundelse

Tilsætningsstoffer, som øger den toksiske eller vanedannende virkning af tobaksvarer, bør 
forbydes, og ikke blot de tilsætningsstoffer, som øger denne "mærkbart".

Ændringsforslag 194
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder, på grundlag af 
videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne begrænser eller, hvis det 
er tilstrækkeligt begrundet, forbyder, på 
grundlag af videnskabelig evidens, 
markedsføring af tobaksvarer
indeholdende tilsætningsstoffer i 
mængder, som øger tobaksvarens toksiske 
eller vanedannende virkning ved forbrug.

Or. es
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Ændringsforslag 195
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.

Ændringsforslag 196
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 
7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21, og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget om at indføre en positivliste i artikel 6, stk. 1, 
første afsnit, af samme forfattere.
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Ændringsforslag 197
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 198
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 199
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 200
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 201
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt videnskabelig evidens viser, at et 
bestemt tilsætningsstof eller en vis mængde 
heraf kun øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning ved forbrug, når 
indholdet overstiger en vis mængde eller 
koncentration, herunder 
standardsikkerhedsmargener, at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer ved at 
ændre bilag -I tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forslaget om en positivliste som forudsætning for at anvende 
tilsætningsstoffer bør bestemmelsen om, at Kommissionen skal fastsætte 
maksimalgrænseværdier, også gælde tilsætningsstoffer, som kun er toksiske eller 
vanedannende, når de er til stede i en vis koncentration.

Ændringsforslag 202
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 

udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. nl

Ændringsforslag 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 6, stk. 10, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind under 
de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 204
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
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rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen kan på anmodning fra en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af delegerede retsakter beslutte, om
denne undtagelse skal ophæves, hvis der 
sker en væsentlig ændring i forholdene, 
som medfører en stigning i omsætningen 
pr. produktkategori på mindst 20 % på 
markedet i de 10 medlemsstater, der har 
den største omsætning. Nævnte 
delegerede retsakter vedtages i henhold til 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 21, og den skal ikke 
finde anvendelse i tilfælde af nye 
tobaksvarer, der er reguleret i artikel 17.

Or. es

Ændringsforslag 205
Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen beslutter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ at 
ophæve denne undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, dvs. en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori på mindst 20 % på 
markederne i de 10 medlemsstater med 
den største omsætning. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 21. De 
finder ikke anvendelse på nye 
produktkategorier som omhandlet i artikel 
17.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Angelika Niebler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og tobak, der indtages oralt, er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. de

Begrundelse

Forbruget af traditionel tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak er begrænset til meget få 
regioner i Europa og er en del af skik og brug. Desuden forbruges tobak, der indtages nasalt, 
og tyggetobak fortrinsvis af ældre personer. Også med hensyn til mærkningsbestemmelserne 
ifølge artikel 10 og 11 gælder der for tobak, der indtages nasalt, og tyggetobak de samme, 
mindre restriktive bestemmelser som for cigarer, cigarillos og pibetobak. For artikel 6 bør 
der derfor gælde den samme undtagelse.

Ændringsforslag 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter,
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra forbuddene i stk. 
1 og 5.
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 208
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter,
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra forbuddene i stk. 
1 og 5.

Or. en

Begrundelse

Der er meget større tradition for aromaer i røgfrie tobaksvarer end i cigaretter, men de 
førstnævnte er rent faktisk sundere. Endvidere bruges de normalt af ældre personer, og 
risikoen for at tiltrække yngre generationer er derfor mindre. Hvis der sker en ændring i 
forbrugsmønstrene, vil dette blive en længere proces, som ikke kræver umiddelbare tiltag. 
Beslutningen bør derfor træffes af medlovgiverne.

Ændringsforslag 209
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. de

Ændringsforslag 210
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er ikke
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. el

Ændringsforslag 211
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 212
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. pt

Ændringsforslag 213
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af denne 
undtagelse, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5.

Or. en

Ændringsforslag 214
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. For at få optaget en ingrediens i 
bilag -1 skal fabrikanter og importører 
indgive en ansøgning til Kommissionen. 
Ansøgningen skal vedlægges følgende 
oplysninger:
a) ansøgerens navn eller firmanavn og 
faste adresse
b) ingrediensens kemiske navn
c) ingrediensens funktion og maksimale 
mængde pr. cigaret
d) klare beviser, der understøttes af 
videnskabelige data, for, at ingrediensen 
ikke hører under et af 
udelukkelseskriterierne i denne artikel.
Kommissionen kan spørge det relevante 
videnskabelige udvalg, om den relevante 
ingrediens hører under et af 
udelukkelseskriterierne i denne artikel, 
eller kun med en vis koncentration. 
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Kommissionen træffer afgørelse i 
overensstemmelse med proceduren i stk. 1 
senest et år efter modtagelsen af 
ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Proceduren for optagelse af ingredienser på positivlisten skal fastsættes.

Ændringsforslag 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Tobak, der indtages oralt (snus), 
undtages fra bestemmelserne i artikel 6 i 
dette direktiv.

Or. sv

Begrundelse

I lyset af det generelle forbud mod salg af snus i EU er der ikke nogen grænseoverskridende 
interesse i at regulere indholdet i snus på EU-plan. Det bør i stedet reguleres på nationalt 
plan i den medlemsstat (Sverige), hvor salg af snus er tilladt. Kommissionens forslag til 
direktiv er utilstrækkeligt med hensyn til f.eks. regulering af skadelige tilsætningsstoffer. 
Stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed, er overhovedet ikke omfattet, mens 
der er strenge regler for almindelige smagsstoffer.

Ændringsforslag 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed, og med forbehold af 
bestemmelserne om mærkning i artikel 10 
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fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

og 11, skal sundhedsadvarsler være påtrykt 
på en sådan måde, at de ikke kan fjernes 
eller slettes, og de må på ingen måde være 
skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

Or. en

Ændringsforslag 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 
af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt eller fastsat på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes eller slettes, og de må 
på ingen måde være skjult eller brydes, 
heller ikke af banderoler, prismærkater,
"tracking and tracing"-mærker, 
sikkerhedsfeatures eller af nogen form for 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning eller ved 
åbning af enkeltpakningen.

Or. en

Begrundelse

Der er allerede trykt sundhedsadvarsler på cigaretpakninger. Men hvad angår 
cigarpakninger og andre nicheprodukter, ville trykning på pakningerne være en 
uforholdsmæssig stor byrde for fabrikanterne, som ofte er små og mellemstore virksomheder. 
Der har ikke været forlydender om, at sundhedsadvarsler i form af klistermærker er blevet 
fjernet fra pakninger. Derfor er fordelen ved at trykke på pakningerne ikke indlysende.
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Ændringsforslag 218
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne og på meget 
synlig vis dække størstedelen af 
overfladen heraf. Hvad angår rulletobak 
skal informationsmeddelelsen være trykt 
på den overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. pt

Ændringsforslag 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne og skal
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt. Hvad angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.
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Or. en

Ændringsforslag 220
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. es

Ændringsforslag 221
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.
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advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. el

Ændringsforslag 222
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. en

Ændringsforslag 223
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
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angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke specificere pakningsdesign, i dette tilfælde pakningens fysiske størrelse. 
Sådanne specifikationer kan føre til ulovlig handel og indskrænke forbrugernes 
valgmuligheder, mindske innovation og hindre konkurrencen. De intellektuelle 
ejendomsrettigheder vil blive svækket eller forringet. Foranstaltningen er også urimelig.

Ændringsforslag 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 
advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 40 % af den overflade, de er 
påtrykt.

Or. en

Ændringsforslag 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. en

Ændringsforslag 226
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. de
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Ændringsforslag 227
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) tilpasning af ordlyden af de i stk. 1 og 2 
omhandlede sundhedsadvarsler til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet
b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

Or. nl

Ændringsforslag 228
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 229
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 230
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 232
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 233
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 80 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Sundhedsadvarsler er væsentlige for at skabe opmærksomhed omkring den negative 
sundhedsmæssige indvirkning af tobak og for at afskrække unge fra at begynde at bruge 
tobaksvarer. Derfor bør sundhedsadvarslernes størrelse øges.

Ændringsforslag 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Ændringsforslag 235
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. pt

Ændringsforslag 236
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. el

Ændringsforslag 237
Niki Tzavela
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 45 % af ydersiden af forsiden og
60 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 238
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække højst 43 % af ydersiden af 
forsiden og højst 62 % af ydersiden af
bagsiden af enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage

Or. de

Begrundelse

De strengeste aktuelle bestemmelser er dem, som er gældende i Belgien (43 % af forsiden og 
62 % af bagsiden). En bestemmelse om, at et endnu større område skal reserveres til 
sundhedsadvarsler, ville helt sikkert udgøre en krænkelse af varemærkereglerne. I en 
Eurobarometerundersøgelse anførte 82 % af de adspurgte, at sundhedsadvarsler ikke havde 
nogen indflydelse på deres beslutning om at ryge.

Ændringsforslag 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Kommissionens konsekvensanalyse angav ikke klart merværdien af en sundhedsadvarsel, som 
dækker 75 %, i forhold til f.eks. 50 %. Af hensyn til ejendomsrettighederne til varemærkerne 
og virkningen af at cementere markedsandele til fordel for store producenter bør 
sundhedsadvarslernes overflade reduceres.

Ændringsforslag 240
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Or. de

Ændringsforslag 241
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af forsiden og
50 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en
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Ændringsforslag 242
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 40 % af ydersiden af forsiden og
50 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 243
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dække 75 % af ydersiden af både
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

c) dække 30 % af ydersiden af forsiden og
40 % af ydersiden af bagsiden af 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Ændringsforslag 244
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen
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Or. en

Ændringsforslag 245
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 246
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 247
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 

e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
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emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 248
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt på den øverste halvdel af
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. pt

Ændringsforslag 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige bestemmelse virker ikke praktisk anvendelig, da varemærkerne i nogle 
tilfælde ikke ville være synlige, hvorimod sundhedsadvarslen, da den dækker en større 
overflade, vil være synlig under alle omstændigheder.
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Ændringsforslag 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 251
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen

Or. nl

Begrundelse

Påbuddet om sundhedsrelaterede angivelser på overkanten af en enkeltpakning og på den 
ydre emballage vil med indretningen i aviskiosker (og minimarkeder) gøre det meget 
vanskeligt for butiksindehaverne at kende forskel på mærkerne fra de forskellige producenter. 
En udskiftning af butiksindretningen ville være en stor investering for butiksindehaverne, der i 
forvejen lider under svindende marginer. Endvidere viser undersøgelser, at 
aviskioskindehavere økonomisk set er meget afhængige af tobakssalget.

Ændringsforslag 252
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

e) være påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen

Or. en

Ændringsforslag 253
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. fr

Ændringsforslag 254
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.
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Or. en

Ændringsforslag 255
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. el

Ændringsforslag 256
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. pt

Ændringsforslag 257
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. de

Ændringsforslag 258
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. pt

Ændringsforslag 259
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.
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Or. en

Ændringsforslag 260
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en

Ændringsforslag 261
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. en

Ændringsforslag 262
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. es

Ændringsforslag 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 50 mm

Or. en

Ændringsforslag 264
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm i) højde: ikke under 50 mm

Or. en

Ændringsforslag 265
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bredde: ikke under 55 mm. ii) bredde: ikke under 42 mm.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke i væsentlig grad begrænse pakningernes størrelse, således at f.eks. en 
enkeltpakning med cigaretter, som indeholder mindst 10 cigaretter, bliver forbudt. Sådanne 
krav vil påvirke legitime job i hele forsyningskæden, herunder fremstillingen, og kan føre til 
ulovlig handel og indskrænke forbrugernes valgmuligheder, mindske innovation og hindre
konkurrencen. De intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive svækket eller forringet. 
Foranstaltningen er også urimelig.

Ændringsforslag 266
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) for pakninger til rulletobak og 
pakninger med en overflade på over 
75 cm2 skal sundhedsadvarslerne dække 
en flade på mindst 22,5 cm2 af overfladen. 
Dette areal forhøjes til 24 cm2 i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 26,25 cm2 i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

Or. de

Ændringsforslag 267
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende:
a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 268
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
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c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 269
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling
b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner
d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.
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Or. nl

Ændringsforslag 270
Roger Helmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 271
Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 273
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 274
Niki Tzavela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 275
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning, retning
(rotation)
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Or. en

Ændringsforslag 276
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 277
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 278
Alajos Mészáros

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 

udgår
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bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 279
Niki Tzavela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Roger Helmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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