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Amendement 21
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op andere gebieden bestaan nog steeds 
aanzienlijke verschillen tussen de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaks- en aanverwante producten, 
waardoor de werking van de interne markt 
wordt belemmerd. In het licht van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen zullen deze 
verschillen vermoedelijk nog groter 
worden. Dat is met name het geval voor 
nicotinehoudende producten, voor roken
bestemde kruidenproducten, ingrediënten 
en emissies, bepaalde aspecten van de 
etikettering en verpakking en de 
grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand.

(4) Op andere gebieden bestaan nog steeds 
aanzienlijke verschillen tussen de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop van 
tabaks- en aanverwante producten, 
waardoor de werking van de interne markt 
wordt belemmerd. In het licht van de 
wetenschappelijke, internationale en 
marktontwikkelingen zullen deze 
verschillen vermoedelijk nog groter 
worden. Dat is met name het geval voor 
nicotinehoudende producten, voor roken 
bestemde kruidenproducten, ingrediënten 
en emissies, bepaalde aspecten van de 
etikettering en verpakking, de 
grensoverschrijdende verkoop en de 
verkoop via internet van tabaksproducten 
alsook de uitstalling van tabaksproducten 
bij verkooppunten en verkoopautomaten 
voor tabaksproducten.

Or. en

Motivering

In de richtsnoeren voor de toepassing van artikel 13 van de Kaderovereenkomst van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) worden de 
Partijen bij deze overeenkomst opgeroepen om het uitstallen en in het zicht plaatsen van 
tabaksproducten bij verkooppunten te verbieden omdat dit een methode van reclame en 
promotie is. In dezelfde richtsnoeren wordt tevens aanbevolen de verkoop van tabak via het 
internet te verbieden.

Amendement 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 23
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De tabaksproductie in 
achtergestelde gebieden, met name in de 
ultraperifere gebieden, waar veelal sprake 
is van bijzondere geografische, sociaal-
economische en milieukenmerken en 
waar gebruik wordt gemaakt van 
ambachtelijke en milieuvriendelijke 
methoden, vraagt om bijzondere aandacht 
van de EU, die de betreffende lidstaten de 
mogelijkheid moet geven gerichte 
maatregelen in te voeren om het behoud 
van de productie en de daaraan gelieerde 
arbeidsplaatsen in deze gebieden te 
garanderen.

Or. pt
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Amendement 24
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 25
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Er is aangetoond dat polonium-
210 een belangrijke kankerverwekkende 
stof in tabak is. De aanwezigheid van deze 
stof in sigaretten kan nagenoeg geheel 
worden voorkomen door een combinatie 
van eenvoudige maatregelen. Daarom 
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dient voor polonium-210 een 
maximumgehalte te worden vastgesteld 
dat zou leiden tot een vermindering van 
het huidige gemiddelde gehalte aan 
polonium-210 in sigaretten met 95%. Er 
moet een ISO-norm worden ontwikkeld 
voor het meten van het gehalte aan 
polonium-210 in tabak.

Or. en

Motivering

Polonium-210 is een vervalproduct van uranium dat aanwezig is in meststoffen die 
vervaardigd zijn uit uraniumrijk natuurfosfaat. Tabaksbladeren worden met deze stof 
verontreinigd door de lucht (via radon-222) en door de wortels (via lood-210). Bij 
verbranding komt polonium-210 vrij en zodoende wordt de stof door rokers geïnhaleerd. 
Polonium-210 is een alfastraler. Alfastraling is buiten het lichaam onschadelijk, maar zodra 
het in het menselijk lichaam terechtkomt, is het "de gevaarlijkste vorm van straling" (Brianna 
Rego, The Polonium Brief, Isis, 2009).

Amendement 26
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumwaarden voor emissies vast te 
stellen, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen ter beoordeling 
van hun toxiciteit of verslavende werking.

Or. de

Amendement 28
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Wat de vaststelling van 
maximumgehalten betreft, zal het later 
noodzakelijk en passend kunnen blijken 
om de vastgestelde gehalten aan te passen 
of maximumemissies vast te stellen, gelet 
op hun toxiciteit of verslavende werking, 
waarbij de toxiciteit of verslavende 
werking op basis van de meest recente 
wetenschappelijke kennis en 
internationaal overeengekomen normen 
moet worden beoordeeld.

Or. de

Amendement 29
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11



PE510.761v01-00 8/150 AM\936107NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. De 
richtsnoeren met betrekking tot de 

(14) Het ontbreken van een 
geharmoniseerde aanpak van de 
regelgeving inzake ingrediënten beïnvloedt 
de werking van de interne markt en het 
vrije verkeer van goederen in de EU. 
Sommige lidstaten hebben wetgeving 
vastgesteld of met de industrie bindende 
overeenkomsten gesloten waarbij bepaalde 
ingrediënten worden toegelaten of 
verboden. Als gevolg daarvan bestaan voor 
sommige ingrediënten regels in sommige 
lidstaten, maar niet in andere. De lidstaten 
hebben ook verschillende benaderingen 
met betrekking tot in de filter van 
sigaretten verwerkte additieven en 
additieven die sigarettenrook kleuren. 
Zonder harmonisatie zullen de obstakels op 
de interne markt de volgende jaren naar 
verwachting toenemen, gelet op de 
uitvoering van de FCTC en de richtsnoeren 
ervan en de ervaringen in andere 
rechtsgebieden buiten de Unie. Daarom 
dient een positieve lijst te worden 
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artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

ingevoerd van additieven die in 
tabaksproducten mogen worden gebruikt.
De richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 9 en 10 van de FCTC roepen met 
name op tot het uitbannen van ingrediënten 
die de smaak versterken, die de indruk 
wekken dat tabaksproducten 
gezondheidsvoordelen bieden, die in 
verband worden gebracht met energie en 
vitaliteit of die kleurende eigenschappen 
hebben.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet niet in een passende harmonisatie met betrekking tot 
ingrediënten. Het voorstel leunt te veel op de nationale uitvoering van algemene bepalingen, 
die in verschillende lidstaten uiteenlopend kunnen worden uitgelegd. Het is beter om op EU-
niveau een positieve lijst van toegestane ingrediënten vast te stellen om een passende 
harmonisatie te bereiken.

Amendement 31
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is belangrijk niet alleen 
rekening te houden met de eigenschappen 
van additieven als zodanig, maar ook met 
hun verbrandingsproducten. Additieven 
mogen evenals hun 
verbrandingsproducten niet 
beantwoorden aan de criteria voor 
indeling als gevaarlijk overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 
1999/45/EG en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
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Or. en

Motivering

Alleen additieven die – als zodanig of na verbranding – niet gevaarlijk zijn, mogen worden 
toegestaan.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden36.

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. De 
Europese Commissie wordt verzocht een 
wetenschappelijk onderzoek te starten 
naar de werkelijke invloed van dit soort 
producten op het beginnen met het 
gebruiken van tabaksproducten.

Or. pt

Amendement 34
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 

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

consumptiepatronen kan beïnvloeden.

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten is menthol traditioneel een veel gebruikt ingrediënt van 
tabaksproducten. Als het net als andere aromastoffen zou worden behandeld, zou dit 
onevenredige gevolgen voor de tabaksmarkten in die lidstaten hebben en tot een toename van 
de illegale verkoop in die landen kunnen leiden. Bovendien zijn de genoemde 
wetenschappelijke bewijzen niet eenduidig.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak of het als traditioneel 
beschouwde mentholaroma, hetgeen het 
beginnen met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden.
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dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden36.

Or. pl

Amendement 36
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die bepaalde
kenmerkende snoep- of fruitaroma's
hebben, hetgeen het beginnen met de 
consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden.

Or. en
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Amendement 37
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De waarschijnlijkheid van 
uiteenlopende regelgeving wordt nog 
vergroot door de bezorgdheid over 
tabaksproducten, met inbegrip van 
rookloze tabaksproducten, die een 
kenmerkend aroma hebben dat verschilt 
van dat van tabak, hetgeen het beginnen 
met de consumptie van tabak kan 
vergemakkelijken of de 
consumptiepatronen kan beïnvloeden. In 
veel landen is de verkoop van producten 
met menthol bijvoorbeeld geleidelijk 
gestegen, ook al is het totale aantal rokers 
afgenomen. Uit een aantal studies blijkt 
dat tabaksproducten met menthol de 
inhalatie en het beginnen met roken door 
jongeren kunnen vergemakkelijken. 
Maatregelen die leiden tot een 
ongerechtvaardigde gedifferentieerde 
behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden36.

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

Or. de

Motivering

De bedoelde studies volstaan niet om mentholsigaretten bij wet in diskrediet te brengen.

Amendement 38
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De aanpak is niet breed genoeg als deze alleen betrekking heeft op "kenmerkende aroma's". 
De aanpak moet voor alle aroma's gelden.

Amendement 39
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het verbod op tabaksproducten met 
een kenmerkend aroma betekent niet dat 
afzonderlijke additieven volledig verboden 
zijn, maar verplicht de producenten het 
additief of de combinatie van additieven in 
die mate te verminderen dat de additieven 
niet langer een kenmerkend aroma 
produceren. Het gebruik van voor de 
vervaardiging van tabaksproducten 

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

toegestaan zolang dat niet resulteert in een 
aroma en de additieven geen verband 
houden met de aantrekkelijkheid. De 
toepassing van deze richtlijn mag niet 
leiden tot discriminatie tussen 
verschillende tabakssoorten.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen moeten van toepassing zijn op alle aroma's. Dit zou ook de verwijzing naar 
testpanels overbodig maken. De bepalingen inzake voor de vervaardiging noodzakelijke 
additieven moeten in overeenstemming worden gebracht met die van de richtsnoeren van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor ingrediënten

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. pl

Amendement 41
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 42
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabak, die hoofdzakelijk worden gebruikt 
door oudere consumenten, van bepaalde 
vereisten betreffende de ingrediënten 

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

ingrediënten worden vrijgesteld.

Or. el

Amendement 43
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en tabak voor 
oraal gebruik, die hoofdzakelijk worden 
gebruikt door oudere consumenten, van 
bepaalde vereisten betreffende de 
ingrediënten worden vrijgesteld.

Or. de

Motivering

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

Amendement 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

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

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

(18) Daar de richtlijn is toegespitst op 
jongeren, moeten andere tabaksproducten 
dan sigaretten en shagtabak, die 
hoofdzakelijk worden gebruikt door oudere 
consumenten, van bepaalde vereisten 
betreffende de ingrediënten worden 
vrijgesteld zolang er zich geen aanzienlijke 
verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume of 
het consumptiepatroon bij jongeren betreft. 
De Commissie dient het gebruik van 
waterpijptabak onder jongeren zorgvuldig 
te controleren, omdat er steeds meer 
aanwijzingen zijn dat het gebruik ervan 
buiten de traditionele, oudere markt 
toeneemt.

Or. en

Amendement 45
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Hans-Peter Martin



PE510.761v01-00 20/150 AM\936107NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 47
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

groot en zichtbaar deel van de verpakking 
beslaan. Voor alle 
gezondheidswaarschuwingen moeten 
minimumafmetingen worden vastgesteld, 
zodat de zichtbaarheid en doeltreffendheid 
ervan gewaarborgd is.

Or. pt

Amendement 48
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Het in deze overweging geschetste beeld van de consument is eenzijdig. Ontbrekende 
voorlichting kan niet als rechtvaardiging dienen om de vrijheid van de ondernemers ten 
aanzien van de vormgeving van hun producten dusdanig te beperken.

Amendement 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Amendement 50
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 51
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 52
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de integriteit en de zichtbaarheid 
van de gezondheidswaarschuwingen te
waarborgen en de doeltreffendheid ervan te 
maximaliseren, moeten bepalingen worden 
vastgesteld inzake de afmetingen van de 
waarschuwingen en inzake bepaalde 
aspecten van de verschijningsvorm van de 
tabaksverpakking, inclusief het 
openingsmechanisme. De verpakking en de 
producten kunnen de consumenten, met 

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

name jongeren, misleiden door te 
suggereren dat de producten minder 
schadelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het 
geval voor sommige teksten of kenmerken 
als "laag teergehalte", "light", "ultra-light", 
"mild", "natuurlijk", "biologisch", "zonder 
additieven", "zonder smaakstoffen", 
namen, afbeeldingen en figuratieve of 
andere tekens.

Or. en

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

andere tekens.

Or. el

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dunne sigaretten zijn niet schadelijker dan andere tabaksproducten; alleen de verpakking 
ervan kan misleidend zijn voor de consument. Indien dergelijke producten echter in 
overeenstemming met de bepalingen van deze richtlijn worden verpakt, bestaat er geen groter 
risico dat de consument wordt misleid.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt door dergelijke 
producten te voorzien van een passende 
verpakking en etikettering, alsmede door 
consumenten te informeren over hun 
schadelijkheid, zodat de consument zich 
volledig bewust is van de consequenties 
van de consumptie van dat product.

Or. pl

Motivering

Dunne sigaretten zijn niet schadelijker, hun verpakking kan echter misleidend zijn voor 
consumenten. Wanneer dit type product echter wordt verpakt volgens de voorschriften uit 
deze richtlijn is de kans op misleiding van de consument miniem.

Amendement 56
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\936107NL.doc 29/150 PE510.761v01-00

NL

of andere tekens. Ook de grootte en de 
verschijningsvorm van de individuele 
sigaretten kunnen de consumenten 
misleiden door de indruk te wekken dat zij 
minder schadelijk zijn. Uit een recent 
onderzoek is ook gebleken dat rokers van 
dunne sigaretten vaker geloven dat hun 
eigen merk minder schadelijk is. Dat moet 
worden aangepakt.

andere tekens. Ook de verschijningsvorm 
van de individuele sigaretten kan de 
consumenten misleiden door de indruk te 
wekken dat zij minder schadelijk zijn. Uit 
een recent onderzoek is ook gebleken dat 
rokers van dunne sigaretten vaker geloven 
dat hun eigen merk minder schadelijk is. 
Dat moet worden aangepakt.

Or. en

Amendement 57
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 58
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Uit studies blijkt dat het 
standaardiseren van de presentatie van 
het handelsmerk en van de kleur van het 
pakje (standaardverpakking) de 
verpakking minder aantrekkelijk maakt 
en de doeltreffendheid van 
gezondheidswaarschuwingen vergroot, 
waardoor het beginnen met roken en de 
tabaksconsumptie afnemen. In de 
richtsnoeren met betrekking tot de 
artikelen 11 en 13 van de FCTC worden 
de Partijen opgeroepen de vaststelling van 
voorschriften inzake gestandaardiseerde 
verpakkingen te overwegen.

Or. en

Motivering

Tabaksverpakkingen mogen niet aantrekkelijk of aanlokkelijk zijn. Ze bevatten immers een 
product dat dodelijk is. Tabaksreclame is vrijwel op elke andere plaats verboden en de 
tabaksverpakking zelf moet ook onder dit verbod vallen. Een dergelijk verbod is in lijn met de 
aanbevelingen in de richtsnoeren van de FCTC en wordt door andere staten in de wereld 
reeds toegepast of overwogen.

Amendement 59
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere 
consumenten, moeten van sommige 
etiketteringsvereisten worden vrijgesteld 
zolang er zich geen aanzienlijke 
verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft. Voor de etikettering van die 
andere tabaksproducten moeten specifieke 
regels gelden. De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

(24) De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

Or. de

Amendement 60
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
moeten van sommige etiketteringsvereisten 
worden vrijgesteld zolang er zich geen 
aanzienlijke verandering voordoet in de 
omstandigheden wat het verkoopvolume 
of het consumptiepatroon bij jongeren 
betreft. Voor de etikettering van die 
andere tabaksproducten moeten specifieke 
regels gelden. De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 

(24) Andere voor roken bestemde 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabaksproducten, die hoofdzakelijk 
worden gebruikt door oudere consumenten, 
mogen niet van sommige 
etiketteringsvereisten worden vrijgesteld. 
De zichtbaarheid van de 
gezondheidswaarschuwingen op rookloze 
tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
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tabaksproducten moet worden 
gewaarborgd. Daarom moeten 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de twee belangrijkste oppervlakken van de 
verpakkingen van rookloze 
tabaksproducten.

tabaksproducten.

Or. el

Amendement 61
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 62
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er worden grote hoeveelheden illegale 
producten, die niet aan de vereisten van 
Richtlijn 2001/37/EG voldoen, in de 
handel gebracht en er zijn aanwijzingen dat 
die hoeveelheden nog zullen toenemen. 
Die producten ondergraven het vrije 
verkeer van legale producten en de door de 
wetgeving inzake bestrijding van het 

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

tabaksgebruik geboden bescherming. 
Bovendien verplicht de FCTC de Unie om 
als onderdeel van een veelomvattend beleid 
ter bestrijding van het tabaksgebruik 
illegale producten te bestrijden. De 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
moeten daarom van een uniek en veilig 
merkteken worden voorzien en hun 
bewegingen moeten worden geregistreerd, 
zodat die producten in de Unie kunnen 
worden gevolgd en getraceerd en hun 
overeenstemming met deze richtlijn kan 
worden gecontroleerd en beter kan worden 
afgedwongen. Ook moeten 
veiligheidskenmerken worden ingevoerd 
die de verificatie van de authenticiteit van 
de producten zullen vergemakkelijken en 
op die manier de consumenten 
beschermen tegen schadelijke vervalste 
producten.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij Richtlijn 89/622/EEG van de Raad 
van 13 november 1989 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de etikettering van 
tabaksproducten alsmede het verbod van 
bepaalde tabaksproducten voor oraal 
gebruik is de verkoop van bepaalde 
tabaksproducten voor oraal gebruik 
verboden. Richtlijn 2001/37/EG heeft dat 
verbod bevestigd. Artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden verleent het Koninkrijk Zweden 
een afwijking van dat verbod. Het verbod
om tabak voor oraal gebruik te verkopen, 

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

dient echter niet te gelden voor 
traditioneel gebruikte tabaksproducten 
voor oraal gebruik, waarvan het in de 
handel brengen door individuele lidstaten
kan worden toegestaan. Voor andere 
rookloze tabaksproducten die niet voor de 
massamarkt bestemd zijn, wordt een 
strenge regeling inzake etikettering en 
ingrediënten geacht te volstaan om een 
groei van de markt die verder gaat dan het 
traditionele gebruik in te dammen.

Or. en

Amendement 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Vanwege het algehele verbod op 
de verkoop van tabak voor oraal gebruik 
binnen de EU ontbreekt het 
grensoverschrijdende belang om de 
bestanddelen van tabak voor oraal 
gebruik op EU-niveau te reguleren. De 
verantwoordelijkheid voor het reguleren 
van de bestanddelen van tabak voor oraal 
gebruik berust derhalve op grond van 
artikel 151 van de Akte van Toetreding 
van Oostenrijk, Finland en Zweden bij de 
lidstaat waar de verkoop is toegestaan. 
Tabak voor oraal gebruik moet derhalve 
worden vrijgesteld van de naleving van de 
bepalingen in artikel 6 van de 
onderhavige richtlijn.

Or. sv

Amendement 65
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\936107NL.doc 35/150 PE510.761v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De grensoverschrijdende verkoop van 
tabak op afstand geeft jongeren 
gemakkelijker toegang tot tabaksproducten 
en dreigt de naleving van de voorschriften 
van de wetgeving inzake bestrijding van 
het tabaksgebruik en met name in deze 
richtlijn te ondergraven. 
Gemeenschappelijke regels voor een 
kennisgevingssysteem zijn noodzakelijk 
om te waarborgen dat deze richtlijn haar 
volledige potentieel verwezenlijkt. De 
bepaling inzake de kennisgeving van 
grensoverschrijdende verkopen van tabak 
op afstand in deze richtlijn moet van 
toepassing zijn, onverminderd de 
kennisgevingsprocedure van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij.
De verkoop van tabaksproducten op 
afstand door ondernemingen aan 
consumenten wordt verder 
gereglementeerd door Richtlijn 97/7/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op 
afstand gesloten overeenkomsten, die na 
13 juni 2014 zal worden vervangen door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten.

De verkoop van tabak via het internet
geeft jongeren gemakkelijker toegang tot 
tabaksproducten en dreigt de naleving van 
de voorschriften van de wetgeving inzake 
bestrijding van het tabaksgebruik en met 
name in deze richtlijn te ondergraven en 
moet daarom worden verboden, in 
overeenstemming met de richtsnoeren ter 
uitvoering van de Kaderovereenkomst 
voor de bestrijding van tabaksgebruik. De 
verkoop van tabaksproducten op afstand 
door ondernemingen aan consumenten 
wordt verder gereglementeerd door 
Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de 
consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten, die na 13 juni 2014 zal 
worden vervangen door Richtlijn 
2011/83/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten.

Or. en

Motivering

De verkoop van tabak via het internet dient volledig te worden verboden Uit de 
effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat grensoverschrijdende verkoop via het internet 
voor het grootste deel illegaal is en in de richtsnoeren voor de uitvoering van artikel 13 van 
de FCTC wordt aanbevolen de verkoop via het internet volledig te verbieden. Een effectieve 
leeftijdscontrole is online erg moeilijk te bewerkstelligen.
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Amendement 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(31) Alle tabaksproducten kunnen 
mortaliteit, morbiditeit en handicaps 
veroorzaken en de consumptie ervan moet 
worden ingedamd. Het is daarom van 
belang dat de ontwikkelingen inzake 
nieuwsoortige tabaksproducten worden 
gevolgd. De producenten en importeurs 
moeten worden verplicht om kennis te 
geven van nieuwsoortige tabaksproducten, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
lidstaten om die producten te verbieden of 
toe te staan. De Commissie moet de 
ontwikkelingen volgen en moet vijf jaar na 
de datum van omzetting van deze richtlijn 
een verslag indienen om te beoordelen of 
wijzigingen van de richtlijn noodzakelijk 
zijn. Kinderen en jongeren moeten 
worden voorgelicht, omdat dat de 
eenvoudigste en meest effectieve manier is 
om te voorkomen dat jongeren beginnen 
met deze slechte gewoonte. Ook moet de 
oprichting van een door 
tabaksproducenten gefinancierd fonds 
overwogen worden, in het kader waarvan 
antirookcampagnes worden gefinancierd. 
De lidstaten moeten de minimale leeftijd 
waarop tabaksproducten mogen worden 
gekocht, harmoniseren en vaststellen op 
18 jaar.

Or. pl

Amendement 67
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 68
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de uiterste datum voor de omzetting van 
deze richtlijn een verslag indienen om te 
beoordelen of wijzigingen van de richtlijn 
noodzakelijk zijn.

Or. de

Amendement 69
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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aan de voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.
__________________
42 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67. 
Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 
2011/62/EU (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 
74).

Or. fr

Motivering

Er moet worden onderstreept dat de voorgestelde regelgeving op geen enkel bevestigd 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. De elektronische sigaret is geen tabaksproduct en 
evenmin een geneesmiddel. Het is een tamelijk nieuw product dat het voorwerp moet worden 
van specifieke wetgeving nadat het op dit moment lopende onderzoek tot geldige conclusies 
heeft geleid. De Commissie wordt verzocht na een brede en transparante 
raadplegingsprocedure met een voorstel voor dergelijke wetgeving te komen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten.
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken 
product. De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen. 
Nicotinehoudende producten anders dan 
de onder deze richtlijn vallende 
tabaksproducten moeten met het oog op 
voorlichting en bescherming van de 
consumenten worden gereglementeerd in 
het kader van de komende herziening van 
het geneesmiddelenpakket. Bij die 
herziening kunnen bepalingen worden 
opgenomen waarbij het toegestaan is om 
nicotinehoudende producten met een lager 
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waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 
aan hetzelfde juridisch kader, 
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie 
in verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder 
deze richtlijn vallende producten indien 
aan de voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.

risico en waarvoor de afweging van de 
voordelen en risico's positief is en die 
consumenten kunnen helpen om te 
stoppen met roken, als 
consumentenproducten in de handel te 
brengen, mits zij zijn voorzien van een 
aangepaste gezondheidswaarschuwing.

Or. en

Amendement 71
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten. 
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 
vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken 
product. De onderwerping van alle 
nicotinehoudende producten waarvan het 
nicotinegehalte hetzelfde is als of groter is 
dan dat van een nicotinehoudend product 
waarvoor reeds op grond van Richtlijn 
2001/83/EG een vergunning is verleend, 

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen. 
Gezien het feit dat voor een groot aantal 
nicotinehoudende producten op grond van 
die regeling reeds een vergunning is 
verleend, dient de Commissie in het kader 
van de komende herziening van de 
desbetreffende geneesmiddelenwetgeving 
een studie en een volledige 
effectbeoordeling, met inbegrip van een 
raadpleging van de belanghebbenden, uit 
te voeren om op die basis te bepalen welke 
regeling voor elektronische sigaretten het 
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aan hetzelfde juridisch kader, 
verduidelijkt de rechtssituatie, vermindert 
de verschillen tussen de nationale 
wetgevingen, garandeert de gelijke 
behandeling van alle nicotinehoudende 
producten die kunnen worden gebruikt 
voor het stoppen met roken, en schept 
stimulansen voor onderzoek en innovatie 
in verband met het stoppen met roken. Dit 
mag niet afdoen aan de toepassing van 
Richtlijn 2001/83/EG op andere onder 
deze richtlijn vallende producten indien 
aan de voorwaarden van Richtlijn 
2001/83/EG is voldaan.

meest geschikt is. 

Or. en

Motivering

Wanneer alle nicotinehoudende producten aan de geneesmiddelenwetgeving worden 
onderworpen, zonder dat eerst een uitvoerige effectbeoordeling wordt uitgevoerd, zou het in 
de handel brengen van het product wel eens onnodig kunnen worden beperkt of beëindigd. De 
voorgestelde herziening van het EU-geneesmiddelenpakket over twee jaar zou de wetgevers 
de nodige tijd bieden om hiervoor een oplossing te vinden en een passend regelgevingskader 
voor elektronische sigaretten vast te stellen.

Amendement 72
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Richtlijn 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
voorziet in een juridisch kader voor de 
beoordeling van de kwaliteit, de veiligheid 
en de werkzaamheid van geneesmiddelen, 
waaronder nicotinehoudende producten. 
Voor een groot aantal nicotinehoudende 
producten is op grond van die regeling 
reeds een vergunning verleend. De 

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

vergunning houdt rekening met het 
nicotinegehalte van het betrokken product. 
Het is echter gebleken dat de hoeveelheid 
nicotine die vrijkomt moeilijk te meten is, 
doordat deze afhankelijk is van de 
producten en de manier waarop ze 
worden gebruikt. De onderwerping van 
alle nicotinehoudende producten, ongeacht 
hun nicotinegehalte, aan Richtlijn 
2001/83/EG verduidelijkt derhalve de 
rechtssituatie, vermindert de verschillen 
tussen de nationale wetgevingen, 
garandeert de gelijke behandeling van alle 
nicotinehoudende producten die kunnen 
worden gebruikt voor het stoppen met 
roken, en schept stimulansen voor 
onderzoek en innovatie in verband met het 
stoppen met roken. Dit mag niet afdoen 
aan de toepassing van Richtlijn 
2001/83/EG op andere onder deze richtlijn 
vallende producten indien aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2001/83/EG is 
voldaan.

Or. en

Motivering

De enige rechtvaardiging voor het toestaan van het in de handel brengen van 
nicotinehoudende producten is ten behoeve van het stoppen met roken. Het is erg moeilijk om 
te beoordelen hoeveel nicotine nicotinehoudende producten afgeven. Intensief gebruik van 
nicotinehoudende producten met een laag nicotinegehalte kan nog altijd leiden tot een 
significante opname van nicotine in het lichaam. Het is dus gepast om alle nicotinehoudende 
producten onder de geneesmiddelenwetgeving te laten vallen. Zo kunnen de kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid van nicotinehoudende producten worden gewaarborgd, evenals 
concurrentieneutraliteit voor alle nicotinehoudende producten.

Amendement 73
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement waarin wordt voorgesteld alle 
geproduceerde nicotinehoudende producten onder de geneesmiddelenwetgeving te laten 
vallen. Als voor alle nicotinehoudende producten, ongeacht hun nicotinegehalte, de regels 
voor geneesmiddelen gelden, is deze clausule over etikettering overbodig.

Amendement 74
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Voor producten die minder nicotine 
bevatten dan de in deze richtlijn genoemde 
drempel moeten etiketteringsvoorschriften 

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

worden ingevoerd, waardoor de aandacht 
van de consumenten uitdrukkelijk kan 
worden gevestigd op potentiële 
gezondheidsrisico's.

Or. de

Amendement 76
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om uniforme voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, met name wat betreft het 
formaat voor de verstrekking van 
informatie over ingrediënten, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.

Amendement 77
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om ervoor te zorgen dat de richtlijn 
volledig operationeel is en om gelijke tred 
te houden met de technische, 
wetenschappelijke en internationale 
ontwikkelingen in de tabaksproductie, -
consumptie en -regulering moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
toegekend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen ten aanzien van met name de 
vaststelling en aanpassing van 
maximumgehalten in emissies en de 
meetmethoden daarvoor, de vaststelling 
van maximale hoeveelheden van 
ingrediënten die de toxiciteit, de 
verslavende werking of de 
aantrekkelijkheid vergroten, het gebruik 
van gezondheidswaarschuwingen, 
eenduidige identificatienummers en 
veiligheidskenmerken bij de etikettering en 
verpakking, de bepaling van centrale 
elementen van overeenkomsten met 
onafhankelijke derden voor de opslag van 
gegevens, de herziening van bepaalde 
vrijstellingen voor andere tabaksproducten 
dan sigaretten, shagtabak en rookloze 
tabaksproducten, en de herziening van het 
nicotinegehalte van nicotinehoudende 
producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 

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

op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 80
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 81
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

producten. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 82
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 83
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Onderstreept het belang en de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten op 
het gebied van bescherming en preventie 
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in het kader van de volksgezondheid, en 
ten aanzien van begeleiding en advisering 
van jongeren en voorlichtingscampagnes 
over stoppen met roken, met name op 
scholen; acht het van groot belang dat 
consulten en behandelingen op het gebied 
van stoppen met roken gratis voor 
iedereen toegankelijk zijn.

Or. pt

Amendement 84
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Deze richtlijn zorgt voor harmonisatie 
van bepaalde aspecten inzake de 
productie, de presentatie en de verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten; 
Op die manier moet ervoor worden 
gezorgd dat lidstaten geen voorschriften 
in hun nationale wetgeving invoeren die 
afwijken van de etiketterings- en 
verpakkingsvereisten in deze richtlijn.

Wanneer een lidstaat ten aanzien van 
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onder deze richtlijn vallende aspecten 
reeds strengere nationale, voor alle 
producten gelijkelijk geldende 
voorschriften heeft vastgesteld, moet dit 
op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid worden toegestaan. Deze 
strengere nationale voorschriften moeten 
echter noodzakelijk en evenredig zijn en 
mogen geen middel tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking 
van de handel tussen de lidstaten vormen. 
Strengere nationale voorschriften moeten 
vooraf aan de Commissie ter kennis 
worden gebracht en door haar worden 
goedgekeurd, waarbij zij rekening houdt 
met het hoge niveau van bescherming van 
de volksgezondheid dat deze richtlijn tot 
stand brengt.

Or. de

Amendement 85
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 

(40) Deze richtlijn zorgt voor volledige 
harmonisatie van bepaalde aspecten met 
betrekking tot de productie, de presentatie 
en de verkoop van tabaks- en 
aanverwante producten, en de lidstaten 
mag niet worden toegestaan voorschriften
in hun nationale wetgeving te handhaven 
of in te voeren die afwijken van de 
etiketterings- en verpakkingsvereisten in 
deze richtlijn.
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of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, 
waarbij zij rekening houdt met het hoge 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid dat deze richtlijn tot 
stand brengt.

Or. en

Amendement 86
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) Een lidstaat die het noodzakelijk acht 
om voor onder deze richtlijn vallende 
aspecten strengere nationale voorschriften 
te handhaven, moet worden toegestaan dat 
voor alle producten te doen op grond van 
dwingende redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid. Een 
lidstaat moet ook worden toegestaan om 
voor alle producten strengere nationale 
voorschriften in te voeren om redenen die 
verband houden met de specifieke situatie 
van die lidstaat, en mits die voorschriften 
gerechtvaardigd zijn door de bescherming 
van de volksgezondheid. Strengere 
nationale voorschriften moeten 
noodzakelijk en evenredig zijn en mogen 
geen middel tot willekeurige discriminatie 
of een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Strengere 
nationale voorschriften moeten vooraf aan 
de Commissie ter kennis worden gebracht 
en door haar worden goedgekeurd, waarbij 
zij rekening houdt met het hoge niveau van 
bescherming van de volksgezondheid dat 
deze richtlijn tot stand brengt. Een middel 
tot willekeurige discriminatie is 
bijvoorbeeld het vereiste om het oppervlak 
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voor waarschuwingen tot meer dan 60% 
te verhogen. Deze richtlijn heeft ten doel 
voor gemeenschappelijke verpakkings- en 
etiketteringsvoorschriften te zorgen, zodat 
strenge criteria moeten worden toegepast 
met betrekking tot de speelruimte van de 
lidstaten bij het vaststellen van normen 
die sterk van de in deze richtlijn 
vastgelegde regels afwijken.

Or. de

Amendement 87
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het is niet gepast de Commissie de bevoegdheid te verlenen om toekomstige binnenlandse 
maatregelen goed of af te keuren, aangezien de verenigbaarheid van nationale maatregelen 
met de EU-wetgeving dient te worden getoetst door de rechtbanken.

Amendement 88
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De onderhavige richtlijn voorziet 
in veelomvattende, uniforme regels voor 
de productie, de presentatie en de verkoop 
van tabaks- en aanverwante producten. 
Veel van de voorschriften van de richtlijn 
hebben betrekking op de grondrechten. 
Om rechtsonzekerheid te voorkomen mag 
de lidstaten niet worden toegestaan 
voorschriften vast te stellen die afwijken 
van de in deze richtlijn vastgestelde 
etiketterings- en verpakkingsvereisten.

Or. de

Amendement 89
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Indien een lidstaat het 
noodzakelijk acht nationale en/of 
regionale regelgeving te handhaven en/of 
in te voeren die gericht is op het behoud 
van traditionele tabaksbouw, op grond 
van het feit dat de bevolking sociaal-
economisch afhankelijk is van deze 
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productie, dient deze het recht daartoe te 
hebben.

Or. pt

Amendement 90
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van de 
voorschriften van deze richtlijn vallende 
aspecten nationale wettelijke regelingen in 
te voeren ter bescherming van de 
volksgezondheid; Indien tabaksproducten 
of aanverwante producten voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn, mogen de 
lidstaten de invoer, de verkoop of het 
verbruik van deze producten niet 
verbieden of beperken.

Or. de

Amendement 91
Niki Tzavela



AM\936107NL.doc 57/150 PE510.761v01-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) De lidstaten moeten de mogelijkheid 
krijgen strengere regels betreffende 
tabaksproducten vast te stellen indien ze 
dat voor de bescherming van de 
volksgezondheid nodig achten, voor zover 
zulke voorschriften buiten de reikwijdte 
van de bepalingen van deze richtlijn
vallen. De lidstaten mogen de invoer, de 
verkoop en het verbruik van tabaks- of 
aanverwante producten die aan de 
vereisten van deze richtlijn voldoen, niet 
verbieden of beperken.

Or. en

Amendement 92
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
voor buiten de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallende aspecten nationale 
wettelijke regelingen te handhaven of in te 
voeren die gelijkelijk van toepassing zijn 

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

op alle producten, mits die verenigbaar zijn 
met het Verdrag en de integrale toepassing 
van deze richtlijn niet in gevaar brengen. 
Voor technische voorschriften is een 
voorafgaande kennisgeving vereist op 
grond van Richtlijn 98/34/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 juni 
1998 betreffende een informatieprocedure 
op het gebied van normen en technische 
voorschriften en regels betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij.

(Als de bijbehorende amendementen 
betreffende invoering van 
standaardverpakkingen niet worden 
aangenomen, dient dit amendement te 
vervallen.)

Or. en

Motivering

Er moeten verplichte standaardverpakkingen worden ingevoerd, zoals beschreven in andere 
amendementen van dezelfde auteur.

Amendement 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De lidstaten vullen de wettelijke 
bepalingen van deze richtlijn aan met elke 
actie die van nut is voor de bescherming 
van de volksgezondheid van de Europese 
burgers. De progressieve harmonisatie 
van de belastingregels die van toepassing 
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zijn op tabaksproducten binnen de Unie 
en de ontwikkeling van 
voorlichtingscampagnes in de media en 
voor jongeren in onderwijsinstellingen 
vormen twee essentiële hefbomen voor de 
strijd tegen de risico's van tabak onder 
jongeren;

Or. fr

Amendement 94
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Wanneer tabaks- of aanverwante 
producten aan de vereisten van deze 
richtlijn voldoen, mogen de lidstaten de 
invoer, de verkoop en de consumptie van 
die producten niet verbieden of in 
onevenredige mate beperken. De 
fabrikanten moet namelijk een 
minimumniveau van rechtszekerheid 
worden geboden.

Or. de

Amendement 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) De lidstaten dekken de 
gezondheidszorguitgaven in verband met 
de consumptie van tabak via accijns die 
rechtstreeks op tabaksproducten wordt 
geheven;
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Or. fr

Amendement 96
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 97
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17). De aan de 
producenten, importeurs en distributeurs 
van tabaksproducten opgelegde 

(45) Het voorstel raakt verschillende 
grondrechten die zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
bescherming van persoonsgegevens 
(artikel 8), de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie (artikel 11), de vrijheid 
van ondernemerschap (artikel 16) en het 
recht op eigendom (artikel 17).
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verplichtingen zijn noodzakelijk om de 
werking van de interne markt te 
verbeteren en tegelijkertijd een hoog 
niveau van gezondheids- en 
consumentenbescherming als bedoeld in 
de artikelen 35 en 38 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie te waarborgen. Bij de toepassing van 
deze richtlijn moeten het recht van de 
Europese Unie en de pertinente 
internationale verplichtingen worden 
geëerbiedigd.

Or. de

Motivering

De in het Commissievoorstel beoogde ingreep in het merkenrecht is geenszins nodig om de 
werking van de interne markt te verbeteren. Daarnaast beslissen niet de wetgevers, maar 
onafhankelijke rechters over de wettigheid van de inbreuken op de grondrechten.

Amendement 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 151 van de Akte 
van Toetreding van Oostenrijk, Finland 
en Zweden is deze richtlijn niet van 
toepassing op "snus" in Zweden.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat er in Zweden een vrijstelling bestaat voor "snus" en gezien het feit dat dit 
product niet op de interne markt wordt verkocht, dient de richtlijn niet van toepassing te zijn 
op "snus" in Zweden.

Amendement 99
Werner Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 



PE510.761v01-00 64/150 AM\936107NL.doc

NL

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

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

Or. en

Motivering

Menthol is een klassieke sigarettensmaak die doorgaans niet aantrekkelijk is voor jonge 
rokers, zodat er geen specifieke reden is om maatregelen voor menthol te nemen.

Amendement 104
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 105
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 

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

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

Or. en

Amendement 106
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

Or. pt

Amendement 108
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In sommige lidstaten is menthol traditioneel een veel gebruikt ingrediënt van 
tabaksproducten. Als het net als andere aromastoffen zou worden behandeld, zou dit 
onevenredige gevolgen voor de tabaksmarkten in die lidstaten hebben en tot een toename van 
de illegale verkoop in die landen kunnen leiden. Bovendien zijn de genoemde 
wetenschappelijke bewijzen niet eenduidig.

Amendement 109
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "kenmerkend aroma": een duidelijk 
waarneembare geur of smaak die verschilt 
van die van tabak en die het resultaat is van 

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

additief of combinatie van additieven, met 
inbegrip van maar niet enkel van fruit, 
specerijen, kruiden, alcohol, kandij, 
menthol of vanille, die kan worden 
waargenomen voor of bij het beoogde 
gebruik van het tabaksproduct;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet betrekking hebben op aroma's als zodanig, en niet alleen op "kenmerkende" 
aroma's.

Amendement 110
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 111
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Cigarillo's vallen reeds onder de definitie van sigaar en een afzonderlijke definitie is derhalve 
niet nodig.
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Amendement 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Een cigarillo is eenzelfde model sigaar als tal van andere modellen. Een afzonderlijke 
definitie is derhalve niet nodig.

Amendement 114
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. pt
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Amendement 115
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 116
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "Gereconstitueerde tabak": 
resultaat van het gebruik van de 
verschillende delen van de tabaksplant die 
ontstaan na het strippen van de tabak, of 
van de vervaardiging van 
tabaksproducten die worden gebruikt in 
de vorm van afzonderlijke blaadjes of 
snippers als bestanddeel van tabak voor 
sigaretten en andere tabaksproducten.

Or. fr

Amendement 117
Roger Helmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "maximumniveau" of 
"maximumgehalte": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct, ook als het nul is, gemeten 
in gram;

Schrappen

Or. en

Amendement 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "maximumniveau" of 
"maximumgehalte": de maximale 
hoeveelheid of emissie van een stof in een 
tabaksproduct, ook als het nul is, gemeten 
in gram;

(19) "maximumniveau": de maximale 
hoeveelheid van een stof in een 
tabaksproduct, gemeten in gram;

Or. it

Motivering

Als wordt overwogen een maximumgehalte inzake emissies gelijk aan nul toe te staan, wordt 
de deur geopend voor een feitelijk verbod van elk tabaksproduct dat thans op de markt is.

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 23 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 120
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Buitengewone omstandigheden, zoals een stijging van het verkoopvolume van tien procent, 
kunnen gezien de zeer lage consumptie van sigaren en pijptabak in een aantal lidstaten zeer 
snel optreden.
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Amendement 121
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden": een stijging van het 
verkoopvolume per productcategorie, zoals 
pijptabak, sigaren of cigarillo's, van ten 
minste 10 % in ten minste 10 lidstaten, op 
basis van overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
meegedeelde gegevens; of een verhoging 
van de prevalentie in de groep 
consumenten jonger dan 25 jaar met ten 

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

consumenten jonger dan 25 jaar met ten 
minste 5 procentpunten in ten minste 10 
lidstaten voor de respectieve 
productcategorie, op basis van 
Eurobarometerverslag ____ [deze datum 
zal worden vastgesteld bij de goedkeuring 
van de richtlijn] of gelijkwaardige 
prevalentiestudies;

Or. pt

Amendement 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De jaarlijkse consumptie van sigaren en pijptabak is in de meeste lidstaten erg laag. Een 
schommeling van 10 % in het verkoopvolume kan zich daarom al snel voordoen.
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Amendement 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) "producten met een lager 
gezondheidsrisico": elk tabaksproduct dat 
op de markt gebracht wordt dat een 
aanzienlijk lager risico op aan 
tabaksgebruik gerelateerde aandoeningen 
met zich meebrengt dan gebruik van 
conventionele tabak; een product dat 
bedoeld is voor de behandeling van 
tabaksverslaving, waaronder producten 
voor stoppen met roken, is geen product 
met een lager gezondheidsrisico indien 
het is goedgekeurd als geneesmiddel;

Or. pt

Amendement 125
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 126
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 127
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) 0,002 picocurie polonium 210.

Or. en

Motivering

Er is aangetoond dat polonium een belangrijk carcinogeen in tabak is. Elke sigaret bevat 
circa 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Naar schatting leidt de ophoping van de giftige stof 
"bij personen die 30 sigaretten per dag roken trekje voor trekje tot een stralingsdosis die 
vergelijkbaar is met 300 borstkasröntgenfoto's per jaar" (Rego, Scientific American, 2011). 
Door een combinatie van een aantal maatregelen (zoals het gebruik van meststoffen met een 
laag uraniumgehalte, het wassen van de tabaksbladeren na de oogst, additieven, filters) kan 
polonium 210 vrijwel volledig uit sigaretten worden verwijderd.

Amendement 128
Bernd Lange
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 129
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 130
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten aan te 

Schrappen
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passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Or. de

Amendement 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

Er dient met name bezwaar te worden gemaakt tegen de bevoegdheid van de Commissie om 
de maximumniveaus van het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte te reduceren, omdat de 
Commissie daarmee de mogelijkheid zou krijgen essentiële aspecten van de richtlijn te 
wijzigen (en feitelijk elk tabaksproduct dat thans op de markt is te verbieden) zonder het 
Europees Parlement en de Raad daar naar behoren bij te betrekken, hetgeen in strijd zou zijn 
met artikel 290, lid 1, VWEU.

Amendement 132
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
vastgestelde maximumgehalten aan te 

Schrappen
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passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Or. pt

Amendement 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 134
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 3, lid 2, bevat essentiële onderdelen van de richtlijn en valt daarom buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen.

Amendement 136
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 137
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 

Schrappen
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vastgestelde maximumgehalten aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
internationaal overeengekomen normen.

Or. en

Amendement 140
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het gebruik van gedelegeerde handelingen is overeenkomstig artikel 290, lid 1, alinea 1 
VWEU alleen gerechtvaardigd bij niet-essentiële onderdelen van de richtlijn.
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Amendement 141
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 

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

Or. it

Motivering

Er dient met name bezwaar te worden gemaakt tegen de bevoegdheid van de Commissie om 
de maximumniveaus van het teer-, nicotine- en koolmonoxidegehalte te reduceren, omdat de 
Commissie daarmee de mogelijkheid zou krijgen essentiële aspecten van de richtlijn te 
wijzigen (en feitelijk elk tabaksproduct dat thans op de markt is te verbieden) zonder het 
Europees Parlement en de Raad daar naar behoren bij te betrekken, hetgeen in strijd zou zijn 
met artikel 290, lid 1, VWEU.

Amendement 143
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Amendement 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Artikel 3, lid 3, bevat essentiële onderdelen van de richtlijn en valt daarom buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen.

Amendement 145
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 146
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 147
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten. Rekening 
houdend met eventuele internationaal 
overeengekomen normen en op basis van 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en van 
de haar door de lidstaten ter kennis 
gebrachte gehalten is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en aanpassing van de 
maximumgehalten voor andere emissies 
van sigaretten en voor de emissies van 
andere tabaksproducten dan sigaretten 
die de toxische of verslavende werking 
van tabaksproducten aanmerkelijk 
vergroten tot boven de drempel van 
toxiciteit en verslavendheid gebaseerd op 
de in lid 1 vastgestelde teer-, nicotine- en 
koolmonoxidegehalten.

Or. en

Amendement 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de meetmethoden die zij 
hanteren voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. en



PE510.761v01-00 88/150 AM\936107NL.doc

NL

Amendement 149
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de maximumgehalten die zij 
vaststellen voor andere emissies van 
sigaretten en voor de emissies van andere 
tabaksproducten dan sigaretten.

Or. de

Amendement 150
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
methoden voor het meten van het teer-, 

Schrappen
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nicotine- en koolmonoxidegehalte aan te 
passen, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling en internationaal 
overeengekomen normen.

Or. nl

Amendement 151
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 152
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de producenten en 
importeurs van tabaksproducten bij hun 
bevoegde autoriteiten een lijst in te dienen 
van alle ingrediënten, met opgave van de 
hoeveelheden, die voor de productie van 

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 153
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verzoekt de Internationale 
Organisatie voor Standaardisatie (ISO) 
een norm te ontwikkelen om het gehalte 
aan polonium-210 in tabak te meten.

Or. en

Motivering

Er bestaat reeds een ISO-norm om de activiteit van polonium-210 in water te meten (ISO 
13161:2011). Het zou mogelijk moeten zijn om op basis van deze norm een norm te 
ontwikkelen voor het meten van het gehalte aan polonium-210 in tabak. De Commissie zou de 
ISO kunnen vragen een dergelijke norm te ontwikkelen.
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Amendement 154
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 155
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

andere dan de in bijlage -I bedoelde 
additieven of van additieven die in deze 
bijlage worden genoemd, maar die niet
overeenkomstig de in bijlage -I 
neergelegde voorwaarden worden 
gebruikt, is verboden. In bijlage -I worden 
alleen stoffen opgenomen die niet voldoen 
aan de criteria voor indeling als 
gevaarlijke stoffen overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, en die 
bij verbranding niet resulteren in 
dergelijke stoffen. Bijlage -I mag geen 
aroma's of ingrediënten bevatten die de 
smaak versterken. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot vaststelling en wijziging van bijlage -I.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet om alleen het gebruik van additieven die een "kenmerkend aroma" hebben, 
te beperken. Alleen uitdrukkelijk goedgekeurde additieven mogen in tabaksproducten worden 
toegelaten. Alle gevaarlijke stoffen (als zodanig of bij verbranding), alle aroma's en alle 
additieven die de smaak versterken, mogen niet voor dergelijk gebruik worden toegelaten. 
Deze bepaling is in overeenstemming met de WHO-richtsnoeren, volgens welke de Partijen 
bij de FCTC ingrediënten die kunnen worden gebruikt om de smaak in tabaksproducten te 
versterken, moeten reglementeren door het gebruik ervan te verbieden of te beperken.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma, anders dan het 
traditionele mentholaroma, indien door 
middel van wetenschappelijk onderzoek 
eenduidig is aangetoond dat het 
betreffende additief de toxiciteit of de 
verslavende werking van het product 
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verhoogt.

Or. pl

Motivering

Toepassing van kenmerkende aroma's kan niet verboden worden, wanneer er geen bewijs is 
dat zij de schadelijkheid van het tabaksproduct vergroten. Elk tabaksproduct is onafhankelijk 
van zijn aroma of smaak schadelijk voor de gezondheid, dus kan een enkel product niet 
zonder passende motivering verboden worden.

Amendement 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma wanneer dit bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroot.

Or. en

Motivering

Sigaretten zijn nog steeds een legaal product, zodat een maatregel met betrekking tot aroma's 
alleen gerechtvaardigd is als de producten daadwerkelijk ongezonder zijn dan gewone 
sigaretten.

Amendement 159
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden, overeenkomstig het 
bepaalde in het tweede lid, het in de handel 
brengen van producten met additieven die 
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resulteren in een overheersend aroma dat 
verschilt van dat van tabak.

Or. en

Amendement 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma. Overeenkomstig 
artikel 151 van de Akte van Toetreding 
van Oostenrijk, Finland en Zweden is 
deze bepaling niet van toepassing op het 
in de handel brengen van "snus" in 
Zweden.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat er in Zweden een vrijstelling bestaat voor "snus" en gezien het feit dat dit 
product niet op de interne markt wordt verkocht, dienen de voorschriften met betrekking tot 
aroma's niet van toepassing te zijn op "snus" in Zweden.

Amendement 161
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met 
additieven die de tabak een duidelijk 
andere smaak geven, overeenkomstig de 
bepalingen van lid 2.

Or. es
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Amendement 162
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

r. fr

Amendement 163
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten kunnen additieven die voor de 
vervaardiging van tabaksproducten van 
wezenlijk belang zijn, gebruiken.

Or. en

Amendement 164
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het gebruik van
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 

Additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
kunnen worden opgenomen in bijlage -I, 
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niet verbieden, zolang de additieven niet 
resulteren in een product met een 
kenmerkend aroma.

zolang de additieven niet resulteren in een 
product met een aroma en geen verband 
houden met de aantrekkelijkheid van 
tabaksproducten.

Or. en

Motivering

Commissaris voor Gezondheid Borg heeft herhaaldelijk verklaard dat tabak naar tabak moet 
smaken. Als zodanig kan geen enkel aroma worden beschouwd als zijnde van wezenlijk 
belang voor de vervaardiging van tabaksproducten. Alleen additieven die niet resulteren in 
een aroma en geen verband houden met de aantrekkelijkheid, kunnen worden aangemerkt als 
zijnde van wezenlijk belang voor de vervaardiging van tabaksproducten

Amendement 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het idee dat een additief of een aroma "van wezenlijk belang" is voor de vervaardiging van 
een product, is onduidelijk en geeft aanleiding tot onsamenhangende besluitvorming en 
problemen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.

Or. pl

Amendement 167
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.

Or. es

Amendement 168
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten mogen het gebruik van 
additieven die voor de vervaardiging van 
tabaksproducten van wezenlijk belang zijn, 
niet verbieden.
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Or. en

Amendement 169
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteur tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.

Amendement 170
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteur tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.

Amendement 171
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 172
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. es

Amendement 173
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

Or. en

Amendement 175
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 176
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



PE510.761v01-00 102/150 AM\936107NL.doc

NL

combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

Or. nl

Amendement 177
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
een bepaald additief of een combinatie 
daarvan doorgaans een kenmerkend aroma 
veroorzaakt als het in een grotere 
hoeveelheid of concentratie aanwezig is, 
doet de Commissie voorstellen om voor 
die additieven of combinatie van 
additieven die het kenmerkend aroma 
veroorzaken maximumniveaus vast te 
stellen op basis van erkend 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. pt

Amendement 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien uit de bij de toepassing van de 
leden 1 en 2 opgedane ervaring blijkt dat 
een bepaald additief of een combinatie 
daarvan doorgaans een kenmerkend aroma 
veroorzaakt als het in een grotere 
hoeveelheid of concentratie aanwezig is en 
wanneer deze bij consumptie de toxische 
of verslavende werking van een 
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stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

tabaksproduct aanmerkelijk vergroot. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven die het 
kenmerkend aroma veroorzaken 
maximumniveaus vast te stellen.

Or. en

Motivering

Sigaretten zijn nog steeds een legaal product, zodat een maatregel met betrekking tot aroma's 
alleen gerechtvaardigd is als de producten daadwerkelijk ongezonder zijn dan gewone 
sigaretten.

Amendement 179
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien een bepaald additief of een 
combinatie daarvan doorgaans uitsluitend 
een aroma veroorzaakt of de smaak 
versterkt als het in een grotere hoeveelheid 
of concentratie aanwezig is, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven of 
combinatie van additieven 
maximumniveaus vast te stellen door 
bijlage -I dienovereenkomstig te wijzigen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel voor een positieve lijst als voorwaarde voor het gebruik van 
additieven, moet de bepaling dat de Commissie maximumniveaus vaststelt, van toepassing zijn 
op alle aroma's en alle additieven die de smaak kunnen versterken.
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Amendement 180
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 181
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De volgende additieven in 
tabaksproducten worden niet in bijlage –I 
opgenomen:

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.

Amendement 182
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) vitaminen en andere additieven die de 
indruk wekken dat een tabaksproduct 
gezondheidsvoordelen biedt of minder 

a) vitaminen of
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gezondheidsrisico's oplevert, of

Or. es

Amendement 183
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) cafeïne en taurine of

Or. es

Amendement 184
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
de in lid 1 en lid 4 genoemde additieven in 
de bestanddelen van tabaksproducten, zoals 
filters, papier, verpakkingen of capsules, en 
van alle technische elementen die de smaak 
of de intensiteit van de rook kunnen 
wijzigen.

Or. es

Amendement 185
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Het gebruik van geur- of smaakstoffen 
in de bestanddelen van tabaksproducten, 
zoals filters, papier, verpakkingen of 
capsules, en van alle technische elementen 
die de smaak of de intensiteit van de rook 
kunnen wijzigen, is verboden. Filters en 
capsules mogen geen tabak bevatten.

Or. en

Motivering

Redactionele wijziging omwille van de samenhang met het voorstel voor een positieve lijst.

Amendement 186
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
karakteristiek aroma in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier 
en verpakkingen, en van alle technische 
elementen die de smaak of de intensiteit 
van de rook kunnen wijzigen. Filters en 
capsules mogen geen tabak bevatten.

Or. fr

Amendement 187
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5



AM\936107NL.doc 107/150 PE510.761v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 188
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 

Or. fr

Amendement 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 

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

technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen, 
wanneer zij bij consumptie de toxische of 
verslavende werking van een 
tabaksproduct aanmerkelijk vergroten. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten verbieden het gebruik van 
geur- of smaakstoffen in de bestanddelen 
van tabaksproducten, zoals filters, papier, 
verpakkingen of capsules, en van alle 
technische elementen die de smaak of de 
intensiteit van de rook kunnen wijzigen, 
indien door middel van wetenschappelijk 
onderzoek eenduidig is aangetoond dat 
het betreffende additief de toxiciteit van 
het product of de verslaving verhoogt. 
Filters en capsules mogen geen tabak 
bevatten.

Or. pl

Amendement 191
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Technische elementen die tot doel 
hebben bepaalde schadelijke bestanddelen 
van de rook te reduceren of de biologische 
afbreekbaarheid van tabaksproducten te 
verhogen, vallen buiten het 
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toepassingsgebied.

Or. fr

Amendement 192
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten beperken of, indien dit in 
voldoende mate kan worden gemotiveerd,
verbieden op basis van wetenschappelijk 
bewijsmateriaal het in de handel brengen 
van tabaksproducten die additieven 
bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct meetbaar
vergroten.

Or. en

Amendement 193
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In bijlage –I worden geen additieven 
opgenomen die, blijkens 
wetenschappelijke bewijzen, in bepaalde 
hoeveelheden bij consumptie de toxische 
of verslavende werking van een 
tabaksproduct vergroten.

Or. en
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Motivering

Additieven die de toxische of verslavende werking van een tabaksproduct vergroten mogen 
niet worden toegestaan; het verbod mag niet worden beperkt tot additieven die deze werking 
"aanmerkelijk" vergroten.

Amendement 194
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten beperken of, indien het 
voldoende kan worden gerechtvaardigd, 
verbieden op basis van wetenschappelijk 
bewijsmateriaal het in de handel brengen 
van tabaksproducten die additieven 
bevatten in hoeveelheden die bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct meetbaar
vergroten.

Or. es

Amendement 195
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.
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Amendement 196
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs tot invoering van een 
positieve lijst in artikel 6, lid 1, eerste alinea.

Amendement 197
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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om voor die additieven maximumniveaus 
te bepalen.

Or. en

Amendement 198
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing 
van de leden 7 en 8 opgedane ervaring 
blijkt dat een bepaald additief of een 
bepaalde hoeveelheid daarvan bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 
aanmerkelijk vergroten, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 

Schrappen
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gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om voor die additieven maximumniveaus 
te bepalen.

Or. es

Amendement 200
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 201
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal en de bij de toepassing 
van de leden 7 en 8 opgedane ervaring
blijkt dat een bepaald additief of een 
bepaalde hoeveelheid daarvan bij 
consumptie de toxische of verslavende 
werking van een tabaksproduct 

9. Indien uit wetenschappelijk 
bewijsmateriaal blijkt dat een bepaald 
additief of een bepaalde hoeveelheid 
daarvan bij consumptie de toxische of 
verslavende werking van een 
tabaksproduct uitsluitend vergroot als de 
hoeveelheid of concentratie ervan een 
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aanmerkelijk vergroten, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 22 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om voor die additieven maximumniveaus 
te bepalen.

bepaald niveau, zoals een standaard 
veiligheidsmarge, overschrijdt, is de 
Commissie bevoegd overeenkomstig 
artikel 22 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om voor die additieven 
maximumniveaus te bepalen door bijlage 
-I dienovereenkomstig te wijzigen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel voor een positieve lijst als voorwaarde voor het gebruik van 
additieven, moet de bepaling dat de Commissie maximumniveaus vaststelt, ook van toepassing 
zijn op additieven die uitsluitend een toxische of verslavende werking hebben wanneer zij in 
een bepaalde concentratie aanwezig zijn.

Amendement 202
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. nl

Amendement 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 10, bevat essentiële onderdelen van de richtlijn en valt daarom buiten het 
toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen.

Amendement 204
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 - lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten 
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5. De Commissie kan op
verzoek van een lidstaat of op eigen 
initiatief door middel van gedelegeerde 
handelingen bepalen of ze deze 
uitzondering al dan niet intrekt indien 
zich een significante verandering 
voordoet in de omstandigheden die een 
toename van het verkoopvolume per 
categorie producten inhoudt van, ten 
minste, 20% in de tien grootste markten 
van de lidstaten wat volume betreft. 
Genoemde gedelegeerde handelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 21 
bedoelde onderzoeksprocedure 
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aangenomen en worden niet toegepast bij 
de in artikel 17 vastgestelde nieuwe 
tabaksproducten.

Or. es

Amendement 205
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten 
zijn vrijgesteld van het verbod in de 
leden 1 en 5. Op verzoek van een lidstaat 
of op eigen initiatief kan de Commissie 
deze vrijstelling door middel van 
gedelegeerde handelingen intrekken indien 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan waarbij 
sprake is van een stijging van het 
verkoopvolume per productcategorie, ten 
minste 20 % op de 10 markten van de
lidstaten met het grootste volume. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 21 bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld; zij zijn 
niet van toepassing op nieuwe producten 
als bedoeld in artikel 17..

Or. en

Amendement 206
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Andere tabaksproducten dan sigaretten, 
shagtabak en rookloze tabaksproducten

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

vrijgesteld van het verbod in de leden 1 en 
5.

Or. de

Motivering

Het verbruik van traditionele snuiftabak en pruimtabak is beperkt tot slechts enkele gebieden 
in Europa en kent een lange traditie. Bovendien worden snuiftabak en pruimtabak 
voornamelijk door ouderen verbruikt. Bij de etiketteringsvoorschriften volgens artikel 10 en 
11 gelden voor snuiftabak en pruimtabak ook dezelfde, minder restrictieve bepalingen als 
voor sigaren, cigarillo's en pijptabak. Met het oog daarop moet bij artikel 6 dezelfde 
uitzondering van toepassing zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Rookloze tabaksproducten zijn traditioneel in veel grotere mate afhankelijk van aroma's dan 
sigaretten, terwijl die producten gezonder zijn. Bovendien worden dergelijke producten 
doorgaans door oudere mensen geconsumeerd, zodat het gevaar dat zij jongere generaties 
aantrekken kleiner is. Indien het al mogelijk is om consumptiepatronen te veranderen, zal dit 
een lang proces zijn dat geen onmiddellijke maatregelen vergt. Daarom moet de beslissing 
over de vrijstelling voor die producten worden overgelaten aan de medewetgevers.

Amendement 209
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 210
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 211
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 212
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 213
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Als fabrikanten en importeurs een 
ingrediënt in bijlage -I willen laten 
opnemen, dienen zij daartoe een verzoek 
in bij de Commissie. Het verzoek gaat 
vergezeld van:
a) de naam of handelsnaam en het adres 
van de aanvrager;
b) de scheikundige benaming van het 
ingrediënt;
c) de functie van het ingrediënt en de te 
gebruiken maximumhoeveelheid per 
sigaret;
d) ) duidelijk, door wetenschappelijke 
gegevens gestaafd bewijsmateriaal dat het 
ingrediënt niet onder een van de in dit 
artikel genoemde uitsluitingscriteria valt.
De Commissie kan het relevante 
wetenschappelijk comité vragen of het 
betreffende ingrediënt als zodanig of 
uitsluitend vanaf een bepaalde 
concentratie onder een van de in dit 
artikel genoemde uitsluitingscriteria valt.
De Commissie neemt uiterlijk één jaar na 
ontvangst van de aanvraag een besluit 
volgens de in lid 1 bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

De procedure voor het opnemen van ingrediënten in de positieve lijst moet worden 
omschreven.

Amendement 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Tabak voor oraal gebruik wordt 
vrijgesteld van de naleving van de 
bepalingen in artikel 6 van de 
onderhavige richtlijn.

Or. sv

Motivering

Vanwege het algehele verbod op de verkoop van tabak voor oraal gebruik binnen de EU 
ontbreekt het grensoverschrijdende belang om de bestanddelen van tabak voor oraal gebruik 
op EU-niveau te reguleren. Dit moet in plaats daarvan op nationaal niveau worden geregeld 
door de lidstaat (Zweden) waar de verkoop is toegestaan. Het voorstel van de Commissie 
voor een richtlijn is onvoldoende voor wat betreft de regelgeving voor schadelijke additieven. 
De stoffen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn, worden geheel ongemoeid gelaten, 
terwijl gewone smaakstoffen aan strenge regelgeving worden onderworpen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Om de grafische integriteit en de 
evenwichtige zichtbaarheid ervan te 
waarborgen, en onverminderd de 
etiketteringsvoorschriften van de artikelen 
10 en 11, worden 
gezondheidswaarschuwingen zodanig 
afgedrukt dat ze niet verwijderd kunnen 
worden, dat ze onuitwisbaar zijn en op 
geen enkele wijze verborgen of 
onderbroken worden, inclusief wanneer dat 
gebeurt door middel van accijnszegels, 
prijsstickers, merktekens voor het volgen 
en traceren, veiligheidskenmerken of 
enigerlei omhulsel, zakje, huls, doos of 
enig ander instrument of door het openen 
van de verpakkingseenheid.

Or. en
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Amendement 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 218
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 

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

dienen goed zichtbaar te zijn en het 
grootste deel van de oppervlakte te 
beslaan. Bij shagtabak wordt de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
oppervlakte die zichtbaar wordt als de 
verpakkingseenheid wordt geopend. Zowel 
de algemene waarschuwing als de 
informatieve boodschap beslaat 50 % van 
de oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. pt

Amendement 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 220
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 221
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 222
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 223
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de richtlijn dient het ontwerp van de verpakking, in dit geval de fysieke afmetingen ervan, 
niet te worden gespecificeerd. Dergelijke specificaties werken illegale handel in de hand,
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beperken de keuzevrijheid voor de consument en verminderen innovatie en concurrentie. 
Producenten worden hun intellectuele-eigendomsrechten ontnomen of er wordt afbreuk aan 
deze rechten gedaan. De maatregel is daarom onevenredig.

Amendement 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij pakjes sigaretten worden de 
algemene waarschuwing en de 
informatieve boodschap gedrukt op de 
zijkanten van de verpakkingseenheid. Die 
waarschuwingen zijn ten minste 20 mm 
breed en ten minste 43 mm hoog. Bij 
shagtabak wordt de informatieve 
boodschap gedrukt op de oppervlakte die 
zichtbaar wordt als de verpakkingseenheid 
wordt geopend. Zowel de algemene 
waarschuwing als de informatieve 
boodschap beslaat 40 % van de 
oppervlakte waarop zij wordt gedrukt.

Or. en

Amendement 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de tekst van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gezondheidswaarschuwingen 
aan te passen aan de wetenschappelijke 
en marktontwikkelingen;
b) om de plaats, het formaat, de layout en 
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het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Or. en

Amendement 226
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de tekst van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gezondheidswaarschuwingen 
aan te passen aan de wetenschappelijke 
en marktontwikkelingen;
b) om de plaats, het formaat, de layout en 
het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Or. de

Amendement 227
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de tekst van de in de leden 1 en 2 
bedoelde gezondheidswaarschuwingen 
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aan te passen aan de wetenschappelijke 
en marktontwikkelingen;
b) om de plaats, het formaat, de layout en 
het ontwerp van de in dit artikel bedoelde 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen, met inbegrip van het lettertype en 
de achtergrondkleur ervan.

Or. nl

Amendement 228
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 229
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 230
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

De met dit lid toegekende bevoegdheden geven de Commissie de mogelijkheid om essentiële 
onderdelen van de richtlijn te wijzigen zonder het Europees Parlement en de Raad daar naar 
behoren bij te betrekken, hetgeen in strijd is met artikel 290, lid 1, VWEU.

Amendement 232
Paul Rübig

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

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

Schrappen

Or. de

Amendement 233
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 80 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en

Motivering

Gezondheidswaarschuwingen zijn van wezenlijk belang voor de bewustwording van de 
negatieve effecten die tabak heeft op de gezondheid, en om jongeren ervan te weerhouden te 
gaan beginnen met het gebruik van tabaksproducten. De afmetingen van de 
gezondheidswaarschuwingen dienen daarom te worden vergroot.

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beslaan 75 % van de buitenvoorkant en - c) beslaan 50 % van de buitenvoorkant en -
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achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en

Amendement 235
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 236
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Amendement 237
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 45 % van de buitenvoorkant en 
60 % van de buitenachterkant van de 
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de buitenverpakking; verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. en

Amendement 238
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan maximaal 43 % van de 
buitenvoorkant en maximaal 62 % van de
buitenachterkant van de
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. de

Motivering

In België zijn momenteel de strengste voorschriften van kracht (43% op de voorkant en 62% 
op de achterkant). Een nog groter oppervlak voor waarschuwingen zou ongetwijfeld in strijd 
zijn met het merkenrecht. Volgens een onderzoek van de Eurobarometer zegt 82 % van de 
ondervraagden dat waarschuwingen geen invloed hebben op hun beslissing ten aanzien van 
roken.

Amendement 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 40 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. en
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Motivering

In de effectbeoordeling van de Commissie is niet duidelijk aangegeven welke meerwaarde een 
gezondheidswaarschuwing die 75 % van de voorkant beslaat, heeft ten opzichte van een die
50 % beslaat. Gezien de eigendomsrechten die aan de merken verbonden zijn en het feit dat 
de maatregel tot een versteviging van de bestaande marktaandelen ten gunste van de grote 
producenten zou leiden, dient de voor de gezondheidswaarschuwingen bestemde oppervlakte 
te worden verkleind.

Amendement 240
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 40 % van de buitenvoorkant en -
achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking;

Or. de

Amendement 241
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 40 % van de buitenvoorkant en 
50 % van de buitenachterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. en

Amendement 242
Konrad Szymański

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

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

c) beslaan 40 % van de buitenvoorkant en 
50 % van de buitenachterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. en

Amendement 243
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 30 % van de buitenvoorkant en 
40 % van de buitenachterkant van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking;

Or. en

Amendement 244
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 245
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 247
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\936107NL.doc 137/150 PE510.761v01-00

NL

Amendement 248
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) staan op de bovenste helft van de 
verpakkingseenheid en de 
buitenverpakking, in dezelfde richting als 
eventuele andere informatie op de 
verpakking;

Or. pt

Amendement 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke bepaling lijkt niet geschikt voor de praktijk, aangezien de merknamen in 
sommige gevallen niet meer zichtbaar zouden zijn, terwijl de gezondheidswaarschuwingen –
die een grotere oppervlakte beslaan – in elk geval wel zichtbaar zouden zijn.

Amendement 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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

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

e) staan in dezelfde richting als eventuele 
andere informatie op de verpakking;

Or. en

Amendement 251
Derk Jan Eppink

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) staan in dezelfde richting als eventuele 
andere informatie op de verpakking;

Or. nl

Motivering

Het verplicht bovenaan de verpakkingseenheid en buitenverpakking vermelden van 
gezondheidsvermeldingen, zal het met de inrichting van krantenwinkels (en superettes) zeer 
moeilijk maken voor de winkeliers om de merken van de verschillende producenten te 
onderscheiden. Het winkelmeubilair vervangen zou een grote investering zijn voor winkeliers 
die momenteel al lijden onder krimpende marges. Bovendien wijst onderzoek uit dat 
krantenwinkeliers financieel zeer afhankelijk zijn van tabaksverkoop.

Amendement 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) staan in dezelfde richting als eventuele 
andere informatie op de verpakking;
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de verpakking;

Or. en

Amendement 253
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. fr

Amendement 254
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 255
Ioannis A. Tsoukalas

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

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. el

Amendement 256
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. pt

Amendement 257
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. de

Amendement 258
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. pt

Amendement 259
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 260
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 261
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 262
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. es

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hoogte: minimaal 64 mm; i) hoogte: minimaal 50 mm;

Or. en
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Amendement 264
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hoogte: minimaal 64 mm; i) hoogte: minimaal 50 mm;

Or. en

Amendement 265
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) breedte: minimaal 55 mm. ii) breedte: minimaal 42 mm.

Or. en

Motivering

De afmetingen van de verpakking dienen door de richtlijn niet aanzienlijk te worden beperkt, 
zodat bijvoorbeeld verpakkingseenheden van minder dan 10 sigaretten worden verboden. 
Dergelijke beperkingen zouden gevolgen hebben voor legale banen in de hele leveringsketen, 
inclusief de productie, terwijl zij illegale handel in de hand zouden werken, de keuzevrijheid 
voor de consument zouden beperken en innovatie en concurrentie zouden verminderen. 
Producenten zouden hun intellectuele-eigendomsrechten worden ontnomen of er zou afbreuk 
aan deze rechten worden gedaan. De maatregel is daarom onevenredig.

Amendement 266
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) beslaan voor verpakkingseenheden 
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van shagtabak en voor 
verpakkingseenheden met een breedte van 
meer dan 75 cm² minstens 22,5 cm² van 
de breedte van de verpakkingseenheid. In 
lidstaten met twee officiële talen wordt dit
oppervlak vergroot naar 24 cm² en in 
lidstaten met drie officiële talen naar 
26,25 cm².

Or. de

Amendement 267
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;
b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen de in lid 1, onder a), 
bedoelde beeldbank in te stellen en aan te 
passen;
c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen 
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;
d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de 
tekst, de foto's en de informatie over het 
stoppen met roken zijn gewaarborgd.
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Or. pt

Amendement 268
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;
b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen de in lid 1, onder a), 
bedoelde beeldbank in te stellen en aan te 
passen;
c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen 
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;
d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de 
tekst, de foto's en de informatie over het 
stoppen met roken zijn gewaarborgd.

Or. de

Amendement 269
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling de in bijlage I bij deze 
richtlijn bedoelde waarschuwende teksten 
aan te passen;
b) rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen de in lid 1, onder a), 
bedoelde beeldbank in te stellen en aan te 
passen;
c) de plaats, het formaat, de layout, het 
ontwerp, de afwisseling en de afmetingen 
van de gezondheidswaarschuwingen vast 
te stellen;
d) in afwijking van artikel 7, lid 3, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
gezondheidswaarschuwingen bij de 
opening van de verpakkingseenheid aldus 
mogen worden gescheurd dat de grafische 
integriteit en de zichtbaarheid van de 
tekst, de foto's en de informatie over het 
stoppen met roken zijn gewaarborgd.

Or. nl

Amendement 270
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 271
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

De met dit lid toegekende bevoegdheden geven de Commissie de mogelijkheid om essentiële 
onderdelen van de richtlijn te wijzigen zonder het Europees Parlement en de Raad daar naar 
behoren bij te betrekken, hetgeen in strijd is met artikel 290, lid 1, VWEU.

Amendement 273
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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te stellen;

Or. de

Amendement 274
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 275
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de vorm, de layout, het ontwerp, de 
afwisseling en de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen;

Or. en

Amendement 276
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 277
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 278
Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 279
Niki Tzavela
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Roger Helmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en


