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Ändringsförslag 21
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) På andra områden finns det fortfarande 
stora skillnader mellan de olika 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion. Med anledning av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå 
förväntas dessa skillnader öka. Detta gäller 
särskilt nikotinprodukter, örtprodukter för 
rökning, ingredienser och utsläpp, vissa 
aspekter rörande märkning och 
förpackning samt den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror.

(4) På andra områden finns det fortfarande 
stora skillnader mellan de olika 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter, vilket hämmar den inre 
marknadens funktion. Med anledning av 
utvecklingen på marknaden, inom 
vetenskapen och på internationell nivå 
förväntas dessa skillnader öka. Detta gäller 
särskilt nikotinprodukter, örtprodukter för 
rökning, ingredienser och utsläpp, vissa 
aspekter rörande märkning och 
förpackning, gränsöverskridande 
försäljning och internetförsäljning av 
tobaksvaror samt skyltning i butiker och 
försäljningsautomater med tobaksvaror.

Or. en

Motivering

I riktlinjerna för genomförandet av artikel 13 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
uppmanas parterna att införa förbud mot att skylta med och synliggöra tobaksvaror i 
butikerna, eftersom detta är ett sätt att marknadsföra och göra reklam för tobaksvarorna. I 
samma riktlinjer rekommenderas också förbud mot internetförsäljning av tobak. 

Ändringsförslag  22
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 
alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder bör genomföras på 
unionsnivå snarare än på nationell nivå
för att den inre marknaden ska kunna 
fungera som avsett.

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 
alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder främst bör 
genomföras på unionsnivå för att den inre 
marknaden ska kunna fungera som avsett.

Or. pt

Ändringsförslag  23
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tobaksproduktionen i mindre 
gynnade områden bör särskilt 
uppmärksammas av EU. Det gäller främst 
de yttersta randområdena som ofta 
präglas av särskilda fysiska, geografiska 
och socioekonomiska förhållanden, men 
där hantverksmässiga och miljövänliga 
metoder används. Unionen bör erkänna 
medlemsstaternas rätt att vidta särskilda 
åtgärder för att bevara produktionen i 
dessa områden och därmed 
sysselsättningen.

Or. pt

Ändringsförslag  24
Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar.

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Rökning är ett 
aktuellt problem i hela världen, med 
förödande konsekvenser, och ungdomen 
är en tid då de flesta börjar röka.

Or. pt

Ändringsförslag 25
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det har visat sig att polonium 210 
har en betydande cancerframkallande 
effekt i tobak. Detta ämne skulle nästan 
helt och hållet kunna tas bort från 
cigaretter med hjälp av ett antal enkla 
åtgärder. Det är därför lämpligt att 
fastställa en högsta tillåtna halt för 
polonium 210 som skulle innebära att det 
genomsnittliga innehållet i cigaretter 
minskade med 95 procent. Man bör 
dessutom utarbeta ISO-standarder för 
mätning av polonium 210 i tobak.

Or. en
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Motivering

Polonium 210 är en sönderfallsprodukt av uran som finns i gödselmedel framställda av 
uranrikt råfosfat. Ämnet förorenar tobaksbladen genom luften via radon 222 och genom 
rötterna via bly 210. Polonium 210 avdunstar vid förbränning och inhaleras alltså av rökare. 
Ämnet är en alfastrålkälla. Alfastrålning är ofarlig utanför kroppen, men när den kommer in i 
människokroppen är det den farligaste formen av strålning (”The Polonium Brief”, 
Brianna Rego, Isis, 2009).

Ändringsförslag 26
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena 
eller att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet 
och beroendeframkallande effekt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 27
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa de högsta värdena för utsläpp, 
vilket bör ske med hänsyn till den 
vetenskapliga utvecklingen och 
internationellt överenskomna standarder 
för bedömning av deras toxicitet och 
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beroendeframkallande effekt.

Or. de

Ändringsförslag 28
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt, varvid 
toxiciteten och den beroendeframkallande 
effekten ska bedömas enligt de senaste 
vetenskapliga rönen och internationellt 
överenskomna standarder.

Or. de

Ändringsförslag 29
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till aktuell forskning 
och internationellt överenskomna 
standarder för bedömning av deras 
toxicitet och beroendeframkallande effekt.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU. 
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser. 
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU. 
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser. 
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Det är 
därför lämpligt att införa en förteckning 
över godkända tillsatser som är tillåtna i 
tobaksvaror. Riktlinjerna för artiklarna 9 
och 10 i ramkonventionen syftar särskilt 
till att avlägsna ingredienser som gör 
produkterna mer välsmakande, ger intryck 
av att tobaksvaror har hälsofördelar, är 
förknippade med energi och vitalitet eller 
har färgande egenskaper.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag ger ingen tillräcklig harmonisering av ingredienserna utan är i hög 
grad beroende av att medlemsstaterna genomför allmänna bestämmelser, som mycket väl kan 
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bli föremål för olika tolkningar i olika medlemsstater. För att åstadkomma en regelrätt 
harmonisering bör man i stället upprätta en förteckning över tillåtna ingredienser på 
EU-nivå.

Ändringsförslag 31
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är viktigt att inte enbart ta 
hänsyn till egenskaperna hos själva 
tillsatserna utan även deras 
förbränningsprodukter. Tillsatserna och 
deras förbränningsprodukter bör inte få 
uppfylla kriterierna för att klassificeras 
som farliga i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548/EEG 
och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Tillsatser bör endast vara tillåtna om de är ofarliga i sig och vid förbränning.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
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ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror med en 
annan karakteristisk smak än tobak och 
mentol, som kan påverka 
konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.

Or. en

Ändringsförslag 33
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en vetenskaplig undersökning 
om vilken betydelse dessa produkter 
faktiskt har för människors benägenhet 
att börja konsumera tobak.
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behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas36.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak eller mentol, 
som kan påverka konsumtionsmönster eller 
gör att människor lättare börjar konsumera 
tobak.

Or. en

Motivering

Mentol har länge varit en etablerad ingrediens i tobaksvaror i vissa medlemsstater. Att 
jämställa den med andra smaker skulle leda till oproportionerlig inverkan på 
tobaksmarknaderna i vissa medlemsstater och skulle också kunna leda till att den olagliga 
försäljningen ökar i de medlemsstaterna. Dessutom är de vetenskapliga belägg som nämns 
inte samstämmiga.
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Ändringsförslag 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas36.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak eller 
mentolsmak, som anses traditionell, som 
kan påverka konsumtionsmönster eller gör 
att människor lättare börjar konsumera 
tobak.

Or. pl

Ändringsförslag 36
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan
karakteristisk smak än tobak, som kan 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en karakteristisk 
godis- eller fruktsmak som kan göra det 
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påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera 
tobak. I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

lättare för ungdomar att börja röka.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas36.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
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Or. de

Motivering

De angivna undersökningarna räcker inte för att motivera en lagstadgad misskreditering av 
mentolcigaretter.

Ändringsförslag 38
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 
minskat. Ett antal undersökningar pekar på 
att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering och göra det lättare 
för ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan smak än 
tobak, som kan påverka 
konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak. 
I flera länder har exempelvis försäljningen 
av varor med tillsats av mentol gradvis 
ökat även om rökningen i allmänhet har 
minskat. Ett antal undersökningar pekar på 
att tobaksvaror med tillsats av mentol kan 
underlätta inhalering och göra det lättare 
för ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

Or. en

Motivering

Avgränsningen blir för snäv om man bara tar upp ”karakteristisk smak”. Alla smakämnen 
bör omfattas.

Ändringsförslag 39
Michèle Rivasi



AM\936107SV.doc 15/144 PE510.761v01-00

SV

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak. 
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen 
för att bistå vid sådana beslut. 
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

(16) Förbudet mot smaksatta tobaksvaror 
innebär inte ett generellt förbud mot 
användning av enskilda tillsatser, men 
tvingar tillverkarna att minska mängden av 
tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i 
sådan utsträckning att tillsatserna inte 
längre leder till en smak. Användningen av 
tillsatser som behövs för tillverkning av 
tobaksvaror bör tillåtas, under förutsättning 
att de inte leder till en smak eller har ett 
samband med attraktionskraften.
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser bör gälla alla smakämnen, och då blir det även onödigt att hänvisa till 
testpaneler. Bestämmelserna om tillsatser som behövs för tillverkning bör anpassas till 
WHO:s riktlinjer om ingredienser.

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
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generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak. 
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas, 
under förutsättning att de inte leder till en 
karakteristisk smak. Kommissionen bör se 
till att tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen för 
att bistå vid sådana beslut. Tillämpningen 
av detta direktiv bör inte göra åtskillnad 
mellan olika tobakssorter.

generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna 
att minska mängden av tillsatsen eller 
kombinationen av tillsatser i sådan 
utsträckning att tillsatserna inte längre 
leder till en karakteristisk smak. 
Användningen av tillsatser som behövs för 
tillverkning av tobaksvaror ska tillåtas. 
Kommissionen bör se till att tillämpningen 
av bestämmelsen om karakteristisk smak 
sker på enhetliga villkor. Oberoende 
paneler bör användas av medlemsstaterna 
och kommissionen för att bistå vid sådana 
beslut. Tillämpningen av detta direktiv bör 
inte göra åtskillnad mellan olika 
tobakssorter.

Or. pl

Ändringsförslag 41
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak 
och rökfria tobaksvaror, beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser så länge det inte sker någon 
betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 42
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster.

(18) Trots att direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör inte de tobaksvaror som 
framför allt används av äldre konsumenter,
dvs. andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, beviljas 
ett undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser. 

Or. el

Ändringsförslag 43
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
tobak för användning i munnen, beviljas 
ett undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser.

Or. de

Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är begränsad till 
mycket små regioner i Europa och tillhör nedärvda seder och bruk. Dessutom konsumeras 
tobak för användning i näsan och tuggtobak främst av äldre personer. Därför bör samma 
undantag gälla som för cigaretter, cigariller och piptobak.
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, närmare bestämt
rulltobak, beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om ingredienser så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Kommissionen bör 
noggrant övervaka användningen av
tobak för vattenpipa bland ungdomar, 
eftersom det finns allt mer som tyder på 
att den används utanför den traditionella, 
äldre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende 
användningen av kombinerade 
hälsovarningar bestående av både bild 
och text, information om rökavvänjning 
och marknadsföring i och på paketen.

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende 
hälsovarningarnas storlek, information 
om rökavvänjning och marknadsföring i 
och på paketen.
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Or. en

Ändringsförslag 46
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Sådana olikheter kan sannolikt 
fungera som hinder för handeln och leda 
till att den inre marknaden för tobaksvaror 
inte fungerar som avsett, och de bör därför 
undanröjas. Konsumenter i vissa 
medlemsstater kan också vara bättre 
informerade om hälsoriskerna med 
tobaksvaror än i andra. Utan ytterligare 
åtgärder på unionsnivå kommer de 
befintliga olikheterna antagligen att öka 
under de närmaste åren.

(20) Sådana olikheter kan sannolikt 
fungera som hinder för handeln och leda 
till att den inre marknaden för tobaksvaror 
inte fungerar som avsett, och de bör därför 
undanröjas. Konsumenter i vissa 
medlemsstater kan också vara bättre 
informerade om hälsoriskerna med 
tobaksvaror än i andra. Utan ytterligare 
harmoniserande åtgärder på unionsnivå 
kommer de befintliga olikheterna 
antagligen att öka under de närmaste åren.

Or. de

Ändringsförslag 47
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön. 
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text. 
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön. 
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. En oberoende förberedande studie 
måste genomföras för att kunna bedöma 
huruvida stora kombinerade 
hälsovarningar är mer effektiva än 
varningar med endast text. I sådant fall bör 
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betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att 
säkerställa deras synlighet och effekt.

Or. pt

Ändringsförslag 48
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan under 
vissa omständigheter ge konsumenter, 
särskilt ungdomar, ett intryck av att 
produkterna är mindre skadliga. Detta är 
till exempel fallet med vissa texter eller 
annat som förekommer på 
förpackningarna, till exempel ord som ”låg 
tjärhalt”, ”light”, ”ultralight”, ”mild”, 
”naturlig”, ”ekologisk”, ”utan tillsatser”, 
”utan smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder 
och figurativa eller icke figurativa 
symboler.

Or. de
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Motivering

Den bild av konsumenterna som ligger till grund för detta övervägande är ensidig. Bristen på 
upplysning räcker inte för att på detta sätt inskränka företagarnas frihet i fråga om 
produktens utformning.

Ändringsförslag 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler.

Or. pl
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Ändringsförslag 50
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
genomföra en vetenskaplig undersökning 
om vilken effekt dessa faktorer faktiskt 
har på tobakskonsumtionen.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas (23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
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fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga.

Or. en

Ändringsförslag 52
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
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förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler.

Or. en

Ändringsförslag 53
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. 
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ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

Or. el

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas
genom lämplig förpackning och 
märkning av sådana produkter samt 
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genom att konsumenterna informeras om 
produkternas skadlighet, så att de blir 
fullt medvetna om konsekvenserna av att 
använda produkten.

Or. en

Motivering

”Slim”-cigaretter är inte skadligare än andra tobaksvaror, och det är bara förpackningen 
som kan vara vilseledande för konsumenterna. Om förpackningarna till sådana produkter 
följer bestämmelserna i detta direktiv innebär de ingen högre risk för att konsumenter 
vilseleds.

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

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
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deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas
genom att denna typ av varor förpackas 
och märks på lämpligt vis, samt genom att 
konsumenterna informeras om deras 
skadlighet, så att konsumenten är fullt 
medveten om följderna av att använda 
produkten i fråga.

Or. pl

Motivering

Slimcigaretter är inte skadligare än andra, men deras förpackningar kan vilseleda 
konsumenten. Om denna typ av produkter förpackas i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv uppstår dock ingen risk för att konsumenten vilseleds.

Ändringsförslag 56
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda 
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler. På samma 
sätt kan de enskilda cigaretternas utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
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utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

rökare av slimcigaretter är mer benägna att 
tro att deras eget märke var mindre skadligt 
än andra. Dessa problem bör motverkas.

Or. en

Ändringsförslag 57
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende vilseleda
konsumenterna genom att skapa ett intryck 
av att vara mindre skadliga. En nyligen 
utförd undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör motverkas.

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den. 
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är bland annat
fallet med vissa formuleringar eller annat 
som förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”, 
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”, 
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler. På 
samma sätt kan de enskilda cigaretternas 
storlek och utseende ge konsumenterna det 
felaktiga intrycket att de skulle vara 
mindre skadliga. En nyligen utförd 
undersökning visar att rökare av 
slimcigaretter är mer benägna att tro att 
deras eget märke var mindre skadligt än 
andra. Dessa problem bör omedelbart
motverkas.

Or. de
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Ändringsförslag 58
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Undersökningar har visat att en 
standardisering av presentationen av 
varumärkets namn och av förpackningens 
färg (enfärgad) gör förpackningen 
mindre attraktiv och hälsovarningarna 
effektivare. Detta leder till minskad 
benägenhet att börja röka och minskad 
tobakskonsumtion. I riktlinjerna för 
artiklarna 11 och 13 i ramkonventionen 
uppmanas parterna att överväga att införa 
krav på enfärgade förpackningar.

Or. en

Motivering

Tobaksförpackningar får inte vara attraktiva eller tilltalande, eftersom de innehåller en 
dödlig produkt. Tobaksreklam är förbjudet på nästan alla andra platser, och förbudet bör 
även omfatta själva tobaksförpackningen. Detta är i linje med rekommendationerna i 
ramkonventionens riktlinjer, och andra länder runtom i världen håller nu på eller överväger 
att genomföra sådana bestämmelser.

Ändringsförslag 59
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som 
framför allt används av äldre 
konsumenter, dvs. andra än cigarretter 
och rulltobak, bör beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om märkning så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 

(24) Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de två 
huvudytorna av förpackningar med rökfria 
tobaksvaror.



PE510.761v01-00 30/144 AM\936107SV.doc

SV

gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster. 
Märkningen av dessa tobaksvaror bör 
följa särskilda regler. Hälsovarningarnas 
synlighet på rökfria tobaksvaror måste 
garanteras. Varningarna bör därför placeras 
på de två huvudytorna av förpackningar 
med rökfria tobaksvaror.

Or. de

Ändringsförslag 60
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av 
dessa tobaksvaror bör följa särskilda regler. 
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 
av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör inte 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning. Märkningen 
av dessa tobaksvaror bör följa särskilda 
regler. Hälsovarningarnas synlighet på 
rökfria tobaksvaror måste garanteras. 
Varningarna bör därför placeras på de två 
huvudytorna av förpackningar med rökfria 
tobaksvaror.

Or. el

Ändringsförslag 61
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser om minsta antal cigaretter 
per paket. De bestämmelserna bör 
tillnärmas för att garantera dessa 
produkters fria rörlighet.

(25) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser om minsta antal cigaretter 
per paket. De bestämmelserna bör 
tillnärmas för att garantera en problemfri 
prisjämförelse för konsumenterna och
dessa produkters fria rörlighet.

Or. de

Ändringsförslag 62
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll. 
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte så att konsumenterna skyddas 
mot skadliga förfalskningar.

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

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria tobaksvaror 
som inte tillverkas för massmarknaden 
anses en strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
traditionellt bruk.

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige. Förbudet mot 
tobaksvaror för användning i munnen bör
emellertid inte påverka sådana 
tobaksvaror för användning i munnen 
som hör till traditionen och som därför 
kan vara tillåtna i vissa medlemsstater. 
För andra rökfria tobaksvaror som inte 
tillverkas för massmarknaden anses en 
strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
traditionellt bruk.

Or. en

Ändringsförslag 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) På grund av det generella förbudet 
mot försäljning av tobak för användning i 
munnen (snus) inom EU saknas det 
gränsöverskridande intresset av att 
reglera innehållet i snus. Ansvaret för att 
reglera innehållet i snus åligger därmed 
den medlemsstat där försäljning är 
tillåten i enlighet med artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. Snus bör därför undantas 
från bestämmelserna i artikel 6 i detta 
direktiv.

Or. sv

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster.
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 

(30) Internetförsäljning av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa, 
riskerar att undergräva efterlevnaden av 
lagstiftningen om tobakskontroll, särskilt 
detta direktiv, och bör därför förbjudas i 
linje med riktlinjerna för genomförande 
av ramkonventionen om tobakskontroll. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av 
den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.
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också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som från 
och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om konsumenträttigheter.

Or. en

Motivering

All internetförsäljning av tobaksvaror bör förbjudas. Enligt kommissionens 
konsekvensbedömning är större delen av den gränsöverskridande internetförsäljningen 
olaglig, och i riktlinjerna för genomförande av artikel 13 i ramkonventionen om 
tobakskontroll rekommenderas ett förbud mot all internetförsäljning. Det är mycket svårt att 
kontrollera ålder på ett effektivt sätt via internet.

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

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv. Barn och ungdomar bör 
utbildas, eftersom detta är det enklaste 
och mest effektiva sättet att skydda unga 
människor från att börja använda 
tobaksvaror. Man måste även överväga att 
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skapa en fond, finansierad av tillverkarna 
av tobaksprodukter, som finansierar 
kampanjer mot nikotin. Medlemsstaterna 
bör införa en enhetlig åldersgräns på 
18 år för köp av tobaksvaror.

Or. pl

Ändringsförslag 67
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
tillverkningen, distributionen och 
konsumtionen av dem bör därför regleras. 
Av detta skäl är det viktigt att övervaka 
utvecklingen av tobaksvaror av nya typer. 
Tillverkare och importörer bör vara 
skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny typ, 
utan att detta påverkar medlemsstaternas 
befogenhet att förbjuda eller att godkänna 
dem. Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, (31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 



PE510.761v01-00 36/144 AM\936107SV.doc

SV

sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar 
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 
övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport tre år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 69
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel42

föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos 
läkemedel, inklusive nikotinprodukter. Ett 
betydande antal nikotinprodukter har 
redan godkänts enligt detta regelverk. Vid 
godkännandet beaktas nikotininnehållet i 
produkten i fråga. Att låta samma 
rättsliga ram omfatta alla 
nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för 
att sluta röka och skapar incitament för 

utgår
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forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. fr

Motivering

Det ska understrykas att den föreslagna regleringen inte bygger på någon konsoliderad 
vetenskaplig studie. Den elektroniska cigaretten är ingen tobaksprodukt och inte heller något 
läkemedel. Den är en tämligen ny produkt som behöver regleras genom specifik lagstiftning 
så snart de nu pågående studierna har resulterat i giltiga slutsatser. Kommissionen 
uppmanas att lägga fram förslag till en sådan lagstiftning efter ett omfattande och öppet 
samrådsförfarande.

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

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram 
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt 
direktiv 2001/83/EG klarlägger rättsläget, 
jämnar ut skillnaderna mellan olika 
nationella lagstiftningar, säkerställer lika 

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel.
Andra nikotinprodukter än de tobaksvaror 
som omfattas av detta direktiv bör 
regleras inom ramen för den översyn av 
läkemedelsförpackningar som kommer att 
ske i syfte att informera och skydda 
konsumenterna. Den översynen kan 
omfatta bestämmelser för försäljning av
nikotinprodukter som 
konsumentprodukter, förutsatt att de 
innebär en lägre risk, har ett positivt 
risk/nyttaförhållande, kan hjälpa 
konsumenter att sluta röka och förses 
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behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta 
bör inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

med en anpassad hälsovarning. 

Or. en

Ändringsförslag 71
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram 
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt 
direktiv 2001/83/EG klarlägger rättsläget, 
jämnar ut skillnaderna mellan olika 
nationella lagstiftningar, säkerställer lika 
behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta 
bör inte påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i 

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel. 
Med hänsyn till att ett betydande antal 
nikotinprodukter redan är godkända enligt 
detta regelverk bör kommissionen vid sin 
förestående översyn av den relevanta 
läkemedelslagstiftningen även genomföra 
en undersökning och en fullständig 
konsekvensbedömning, inbegripet samråd 
med berörda parter, för att avgöra vilka 
bestämmelser som är lämpligast för 
elektroniska cigaretter utifrån detta. 



AM\936107SV.doc 39/144 PE510.761v01-00

SV

direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Att låta samtliga nikotinprodukter omfattas av ett läkemedelsregelverk utan att först göra en 
grundlig konsekvensbedömning skulle på ett effektivt men onödigt sätt kunna medföra att 
vissa produkter får begränsat tillträde till eller försvinner från marknaden. Förslaget om att 
se över EU:s läkemedelspaket inom två år skulle ge lagstiftarna tid att korrigera detta och 
fastställa en lämplig ram för bestämmelserna om elektroniska cigaretter.

Ändringsförslag 72
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram 
omfatta alla nikotinprodukter vars 
nikotininnehåll motsvarar eller överstiger 
innehållet i en nikotinprodukt som 
tidigare godkänts enligt
direktiv 2001/83/EG klarlägger rättsläget, 
jämnar ut skillnaderna mellan olika 
nationella lagstiftningar, säkerställer lika 
behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och skapar 
incitament för forskning och innovation 
kring rökavvänjning. Detta bör inte 
påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Det har dock visat sig svårt att mäta 
nikotintillförseln, eftersom det beror på 
produkten och hur den används. Att låta 
alla nikotinprodukter, oavsett 
nikotininnehåll, omfattas av 
direktiv 2001/83/EG klarlägger rättsläget, 
jämnar ut skillnaderna mellan olika 
nationella lagstiftningar, säkerställer lika 
behandling av alla nikotinprodukter som 
kan användas för att sluta röka och skapar 
incitament för forskning och innovation 
kring rökavvänjning. Detta bör inte 
påverka tillämpningen av 
direktiv 2001/83/EG på andra produkter 
som omfattas av det här direktivet, om de 
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villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Det enda berättigade syftet med att tillåta försäljning av nikotinprodukter är att få människor 
att sluta röka. Det är mycket svårt att bedöma nikotintillförseln från nikotinprodukter. 
Intensiv användning av nikotinprodukter med låg nikotinhalt skulle ändå kunna ge ett 
avsevärt nikotinintag. Därför bör alla nikotinprodukter omfattas av läkemedelslagstiftningen. 
Detta skulle garantera nikotinprodukternas kvalitet, säkerhet och effektivitet samt skapa lika 
villkor på marknaden för alla nikotinprodukter.

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

utgår

Or. en

Motivering

Denna ändring hör samman med ändringsförslaget om att alla tillverkade nikotinprodukter 
bör omfattas av läkemedelslagstiftningen. Om alla nikotinprodukter regleras som 
läkemedelsprodukter, oavsett nikotinhalt, behövs inte längre detta skäl om märkning.

Ändringsförslag 74
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som innehåller 
mindre nikotin än de tröskelvärden som 
fastställs i detta direktiv, för att 
uppmärksamma konsumenterna på 
eventuella hälsorisker.

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som innehåller 
mindre nikotin än de tröskelvärden som 
fastställs i detta direktiv, för att 
uttryckligen uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

Or. de

Ändringsförslag 76
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
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metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak,
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201143.

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201143.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 77
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget särskilt när det 
gäller följande: anta och anpassa högsta 
tillåtna utsläpp och mätmetoder för dessa; 
fastställa högsta tillåtna halter av 
ingredienser som ökar toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 

utgår
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Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft; reglera 
användningen av hälsovarningar, den 
unika identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget när det gäller icke väsentliga 
delar av direktivet. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.



PE510.761v01-00 44/144 AM\936107SV.doc

SV

under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 79
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande effekt 
och attraktionskraft; reglera användningen 
av hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa metoderna för mätning 
av utsläpp; fastställa högsta tillåtna halter 
av ingredienser som ökar toxicitet eller
beroendeframkallande effekt; reglera 
användningen av hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 



AM\936107SV.doc 45/144 PE510.761v01-00

SV

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 80
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.
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Or. de

Ändringsförslag 81
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta mätmetoder för utsläpp; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet eller beroendeframkallande 
effekt; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; se 
över vissa undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, och se över 
nikotininnehållet i nikotinprodukter. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 82
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

(39) Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
tre år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 83
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Europaparlamentet betonar att det 
är viktigt att medlemsstaterna tar ansvar 
för att skydda och förebygga folkhälsan, 
att följa upp och vägleda ungdomar, driva 
allmänna rökavvänjningskampanjer, 
särskilt i skolmiljö. Parlamentet anser att 
det är mycket viktigt med en allmän och 
kostnadsfri tillgång till rådgivning och 
behandling i fråga om rökavvänjning.

Or. pt

Ändringsförslag 84
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) Direktivet syftar till att harmonisera 
specifika regler för tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror och besläktade produkter. 
Detta ska säkerställa att enskilda 
medlemsstater inte inför några nationella 
lagbestämmelser om märkning och 
förpackning som sträcker sig utöver 
direktivet.

En medlemsstat som redan har strängare 
nationella bestämmelser i frågor som 
omfattas av detta direktiv bör dock tillåtas 
behålla dessa om de gäller för alla 
produkter utan åtskillnad och motiveras av 
tvingande behov med avseende på skyddet 
för folkhälsan. Dessa nationella 
bestämmelser måste dock vara nödvändiga 
och proportionerliga och inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
en förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

Or. de
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Ändringsförslag 85
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare 
nationella bestämmelser i frågor som 
omfattas av detta direktiv bör tillåtas göra 
detta om de gäller för alla produkter utan 
åtskillnad och motiveras av tvingande 
behov med avseende på skyddet för 
folkhälsan. En medlemsstat bör också av 
skäl som hänför sig till den särskilda 
situationen i den medlemsstaten ha rätt att 
införa strängare bestämmelser om de är 
tillämpliga för alla produkter utan 
åtskillnad och förutsatt att de motiveras 
av behovet att skydda folkhälsan.
Strängare nationella bestämmelser bör 
vara nödvändiga och proportionerliga och 
inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering eller en förtäckt 
begränsning av handeln mellan
medlemsstaterna. Strängare nationella
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

(40) Genom detta direktiv uppnås 
fullständig harmonisering av vissa frågor 
om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobak och relaterade
produkter, och en medlemsstat bör inte ha 
rätt att behålla eller införa sådana
bestämmelser i sin nationella lagstiftning
som avviker från de märknings- och 
förpackningskrav som fastställs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 86
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella
bestämmelser i frågor som omfattas av 

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
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detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv. Som 
medel för godtycklig diskriminering 
räknas till exempel kravet att öka ytan för 
varningar till över 60 procent. Målet för 
detta direktiv är enhetliga bestämmelser 
för förpackning och märkning. Därför 
mäts medlemsstaternas utrymme 
strängare, om de antar standarder som 
avviker kraftigt från de regler som har 
fastställts i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 87
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
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avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
kommissionen med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det är inte korrekt att ge kommissionen befogenhet att godkänna eller avslå framtida 
nationella åtgärder, eftersom det är domstolarnas sak att avgöra om de nationella 
bestämmelserna är förenliga med EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 88
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Detta direktiv sörjer på ett mycket 
omfattande sätt för enhetliga regler för 
framställning, utformning och försäljning 
av tobaksvaror och liknande produkter. 
Många av direktivets standarder berör de 
grundläggande rättigheterna. I 
rättssäkerhetens intresse bör 
medlemsstaterna på inget sätt tillåtas att 
utfärda bestämmelser som avviker från de 
standarder för krav på märkning och 
förpackning som fastställs i detta direktiv.
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Or. de

Ändringsförslag 89
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Skäl 40 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla och/eller införa 
nationella och/eller regionala 
bestämmelser i avsikt att bevara 
traditionella tobaksodlingar på grund av 
invånarnas berättigade socioekonomiska 
behov, måste ha rätt att göra det.

Or. pt

Ändringsförslag 90
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
införa nationell lagstiftning som gäller för 
alla produkter utan åtskillnad i frågor som 
inte omfattas av bestämmelserna i detta 
direktiv för att skydda folkhälsan. 
Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
inskränka försäljning, import och 
konsumtion av tobaksvaror eller 
besläktade produkter, förutsatt att dessa 
uppfyller kraven i detta direktiv.
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter44.

Or. de

Ändringsförslag 91
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv. 
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör kunna anta 
strängare bestämmelser för tobaksvaror 
om de anser att sådana bestämmelser är 
nödvändiga för att skydda folkhälsan, 
såvitt bestämmelsernas 
tillämpningsområde inte omfattas av detta 
direktiv. Medlemsstaterna får inte 
förbjuda eller begränsa import, 
försäljning eller konsumtion av
tobaksvaror eller liknande produkter som 
uppfyller kraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 92
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. För 
tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(Om motsvarande ändringsförslag om 
standardisering av förpackningar inte 
antas bör detta ändringsförslag utgå.)

Or. en

Motivering

Regler bör införas om obligatorisk standardisering av förpackningar i likhet med vad som 
anges i andra ändringsförslag från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Medlemsstaterna ska komplettera 
bestämmelserna i detta direktiv genom att 
vidta alla relevanta åtgärder för att 
skydda EU-medborgarnas folkhälsa. Att 



AM\936107SV.doc 55/144 PE510.761v01-00

SV

successivt harmonisera den tillämpliga 
beskattningen av tobaksprodukter inom 
EU samt att utarbeta 
informationskampanjer i medier och för 
ungdomar i skolorna är två viktiga 
metoder för att bekämpa riskerna med 
tobak bland ungdomar.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Förutsatt att tobaksvaror eller 
liknande produkter uppfyller villkoren i 
detta direktiv får medlemsstaterna inte 
förbjuda eller oproportionerligt inskränka 
import, försäljning eller konsumtion av 
dessa produkter. Tillverkarna måste 
fortfarande garanteras ett visst mått av 
rättssäkerhet.

Or. de

Ändringsförslag 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Medlemsstaterna ska täcka de 
hälsokostnader som tobakskonsumtionen 
ger upphov till genom en skatt som tas ut 
direkt på tobaksprodukter.

Or. fr



PE510.761v01-00 56/144 AM\936107SV.doc

SV

Ändringsförslag 96
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana 
uppgifter45.

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana 
uppgifter45. Nationella 
dataskyddsbestämmelser bör likaså 
beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 97
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av 
tobaksvaror är nödvändiga för att 
förbättra den inre marknadens funktion 
samtidigt som en hög nivå av skydd för 
människors hälsa och konsumentskydd 

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17).
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säkerställs i enlighet med artiklarna 35 
och 38 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

Or. de

Motivering

Det ingrepp i varumärkesrättigheterna som kommissionens förslag innebär är på inget sätt 
nödvändigt för att förbättra den inre marknadens funktion. Dessutom är det inte lagstiftaren 
utan oberoende domstolar som fattar beslut om lagenligheten vid ingrepp i de grundläggande 
rättigheterna.

Ändringsförslag 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte omfatta snus i 
Sverige i enlighet med artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns ett undantag för snus i Sverige och eftersom denna produkt inte säljs på 
den inre marknaden bör detta direktiv inte omfatta snus i Sverige.

Ändringsförslag 99
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara med 
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styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

undantag av tobaksblad och andra naturliga 
eller icke beredda delar av tobaksplantor,

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller 
mentolsmak, som anses traditionell, till 
följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj, dock inte mentol, och 
som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,
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tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 102
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
örter, godis eller vanilj och som är märkbar 
före eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 103
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till
frukt, kryddor, örter, alkohol, godis, 
mentol eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj, dock inte mentol, och 
som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,

Or. en

Motivering

Mentol är en traditionell cigarettsmak som oftast inte lockar unga rökare. Det finns därför 
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inga särskilda skäl att ingripa mot denna smaksättning.

Ändringsförslag 104
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. de

Ändringsförslag 105
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak och mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 106
Roger Helmer
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol,
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. en

Ändringsförslag 107
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara.

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Or. pt

Ändringsförslag 108
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis, mentol eller vanilj och som är 
märkbar före eller vid avsedd användning 
av en tobaksvara,

Or. en

Motivering

Mentol har länge varit en etablerad ingrediens i tobaksvaror i vissa medlemsstater. Att 
jämställa den med andra smaker skulle leda till en oproportionerlig inverkan på 
tobaksmarknaderna i vissa medlemsstater och skulle också kunna leda till en ökning av 
olaglig försäljning i de medlemsstaterna. Dessutom är de vetenskapliga belägg som nämns 
inte samstämmiga.

Ändringsförslag 109
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

4. smak: en urskiljbar arom eller smak av 
annat än tobak, till följd av en tillsats eller 
blandning av tillsatser, som kan inkludera 
men inte begränsas till frukt, kryddor, 
örter, alkohol, godis, mentol eller vanilj 
och som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara,

Or. en

Motivering

Direktivet bör omfatta smaker i allmänhet och inte bara ”karakteristiska” smaker.
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Ändringsförslag 110
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 111
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. de

Motivering

Cigariller omfattas redan av definitionen för cigarrer och därför behövs ingen särskild 
definition.

Ändringsförslag 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 113
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. de

Motivering

Cigariller är bara en typ av cigarr och därför behövs ingen särskild definition.

Ändringsförslag 114
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 115
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 

18. ingrediens: varje tillsats som återfinns i 
en färdig tobaksvara inbegripet papper, 
filter, tryckfärg, kapslar och bindemedel,
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färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

Or. de

Ändringsförslag 116
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. rekonstituerad tobak: resultatet av 
förädling av de olika delar av 
tobaksplantan som uppstår vid 
tobakströskning samt framställning av 
tobaksprodukter som används i form av 
blad eller separata strängar för att ingå i 
tobaksblandningen för cigaretter och 
andra tobaksprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta 
tillåtna utsläpp: det högsta tillåtna 
innehållet eller utsläppet, inklusive 0, av 
ett ämne i en tobaksvara uttryckt i gram,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118
Lara Comi, Aldo Patriciello
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycket 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt: det högsta tillåtna 
innehållet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Or. it

Motivering

Att föreslå att det högsta tillåtna utsläppet även kan vara lika med noll skulle innebära att 
man i praktiken möjliggör ett förbud mot alla sorters tobaksvaror som finns på marknaden 
nu.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. tobaksvara med lägre risk: en 
tobaksvara som är avsedd att och säljs i 
syfte att minska riskerna med rökning i 
förhållande till konventionella 
tobaksvaror, särskilt cigaretter, och som 
har införts på marknaden efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft,

Or. en

Ändringsförslag 120
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning 
av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av 
konsumenter under 25 år med minst 
5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

utgår

Or. de

Motivering

Exceptionella omständigheter, såsom en tioprocentig ökning av försäljningssiffrorna, kan 
med tanke på den mycket låga konsumtionen av cigarrer och piptobak i en del medlemsstater 
inträffa mycket snabbt.

Ändringsförslag 121
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 procent i de 
10 medlemsstater som har störst 
marknadsvolym, som konstaterats på 
grundval av försäljningsuppgifter som 
överförts i enlighet med artikel 5.4, eller en 
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i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

ökning av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av konsumenter 
under 25 år med minst 10 procentenheter i 
minst 10 medlemsstater, som konstaterats 
på grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. en

Ändringsförslag 122
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – punkt 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 procent i de 
10 medlemsstater som har störst 
försäljningsvolym, som konstaterats på 
grundval av försäljningsuppgifter som 
överförts i enlighet med artikel 5.4, eller en 
ökning av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av konsumenter 
under 25 år med minst 5 procentenheter i 
minst 10 medlemsstater, som konstaterats 
på grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. pt

Ändringsförslag 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 
10 medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 procent i de
10 medlemsstater som har de högsta 
försäljningssiffrorna, som konstaterats på 
grundval av försäljningsuppgifter som 
överförts i enlighet med artikel 5.4, eller en 
ökning av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av konsumenter 
under 25 år med minst 5 procentenheter i 
minst 10 medlemsstater, som konstaterats 
på grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Or. de

Motivering

Den årliga konsumtionen av cigarrer och piptobak är i de flesta medlemsstaterna mycket 
liten. En tioprocentig variation i fråga om försäljningsvolym nås därför mycket snabbt.

Ändringsförslag 124
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. produkter som medför lägre risk: en 
produkt som innehåller tobak och som då 
den släpps ut på marknaden i betydande 
grad minskar risken för sjukdomar som 
har samband med konsumtion av 
konventionella tobaksvaror. En produkt 
avsedd att behandla tobaksberoende, 
inklusive rökavvänjning, är inte en 
lågriskprodukt om den är godkänd som 
läkemedel.
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Or. pt

Ändringsförslag 125
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. rekonstituerad tobak: resultatet av en 
förbättring av olika delar av den tröskade 
tobaksplantan och tillverkning av 
tobaksvaror, oavsett om de används som 
täckblad för cigarrer och cigariller eller 
som papper eller enskilda fibrer i 
tobaksblandningen till cigaretter och 
andra tobaksvaror, 

Or. en

Motivering

I direktivet måste samtliga tobaksvaror och befintliga rekonstitutionsmetoder beaktas och 
definieras för att samma bestämmelser ska införas på hela den inre marknaden.

Ändringsförslag 126
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen från cigaretter som släpps ut 
på marknaden eller tillverkas i 
medlemsstaterna får inte vara större än

1. Utsläppen från cigaretter som släpps ut 
på marknaden i medlemsstaterna får inte 
vara större än

Or. de

Ändringsförslag 127
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen



AM\936107SV.doc 71/144 PE510.761v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) 0,002 pikocurie polonium 210 per 
cigarett.

Or. en

Motivering

Man har konstaterat att polonium har en betydande cancerframkallande effekt i tobak. Varje 
cigarett innehåller cirka 0,04 pikocurie (Rego, Isis, 2009). Uppskattningsvis byggs giftet upp 
för varje bloss till en strålningsdos motsvarande 300 lungröntgentillfällen per år för en 
person som röker 30 cigaretter per dag (Rego, Scientific American, 2011). Genom en 
kombination av flera olika åtgärder kan man praktiskt taget eliminera polonium 210 från 
cigaretter (t.ex. användning av gödselmedel med låg uranhalt, tvättning av bladen efter 
skörden, tillsatser, filter etc.).

Ändringsförslag 128
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 129
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 130
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår
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Or. it

Motivering

Man får absolut inte tillåta att kommissionen ges befogenhet att sänka de högsta tillåtna 
utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid eftersom det skulle göra det möjligt för 
kommissionen att ändra centrala delar av direktivet (och i själva verket förbjuda alla sorters 
tobaksvaror som för närvarande finns på marknaden) utan att vederbörligen involvera 
Europaparlamentet och rådet och i strid med det som anges i artikel 290.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 132
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en



PE510.761v01-00 74/144 AM\936107SV.doc

SV

Ändringsförslag 134
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 3.2 innehåller väsentliga delar av direktivet och kan därför inte ändras genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 136
Roger Helmer
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 137
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 138
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 

utgår
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överenskomna standarder.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 140
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 

utgår
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cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. fr

Motivering

Det är endast motiverat att använda delegerade akter i fråga om direktivets icke väsentliga 
delar i enlighet med artikel 290 första stycket i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Ändringsförslag 141
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. it

Motivering

Man får absolut inte tillåta att kommissionen ges befogenhet att fastställa och anpassa de 
högsta tillåtna nivåerna för övriga utsläpp eftersom det skulle göra det möjligt för 
kommissionen att ändra centrala delar av direktivet (och i själva verket förbjuda alla sorters 
tobaksvaror som för närvarande finns på marknaden) utan att vederbörligen involvera 
Europaparlamentet och rådet och i strid med det som anges i artikel 290.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 143
Alajos Mészáros
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 

utgår
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utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Artikel 3.3 innehåller väsentliga delar av direktivet och kan därför inte ändras genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 145
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 

utgår
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tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. nl

Ändringsförslag 146
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från 
cigaretter och för utsläpp från andra 
tobaksvaror än cigaretter. Med beaktande 
av internationellt överenskomna 
standarder där sådana finns och på 
grundval av vetenskapliga rön och de 
utsläpp som medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.
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anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av 
internationellt överenskomna standarder 
där sådana finns och på grundval av 
vetenskapliga rön och de utsläpp som 
medlemsstaterna anmält, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna 
värdet för andra utsläpp från cigaretter 
och utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter som på ett märkbart sätt höjer 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av tobaksvaror över det 
tröskelvärde för toxicitet och 
beroendeframkallande effekt som följer 
av de utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter.

Or. de
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Ändringsförslag 150
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 151
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 152
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser i samband 
med avsedd användning. Tillverkare eller 
importörer ska också underrätta de 
behöriga myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att tillverkarna inte ska bli skyldiga att genomföra dyra 
utsläppstester av de produkter som inte förbränns om de används som avsett, t.ex. 
cigarettfilter.

Ändringsförslag 153
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska uppmana 
Internationella standardiseringsorganisati
onen (ISO) att utarbeta en standard för 
mätning av polonium 210 i tobak.
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Or. en

Motivering

Det finns redan en ISO-standard för mätning av polonium 210-aktivitet i vatten 
(ISO 13161:2011). Utifrån denna standard borde det gå att utarbeta en standard även för 
mätning av polonium 210 i tobak. Kommissionen bör uppmana ISO att utarbeta en sådan 
standard.

Ändringsförslag 154
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en särskild webbplats, som är 
tillgänglig för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en webbplats, som är tillgänglig 
för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det är tillräckligt med en allmänt tillgänglig webbplats, och att 
medlemsstaterna inte behöver skapa en helt ny webbplats för detta ändamål.

Ändringsförslag 155
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 156
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Användning av andra tillsatser i 
tobaksvaror än dem som anges i bilaga -I 
eller som finns angivna i bilagan men inte 
används i enlighet med de villkor som 
anges i samma bilaga, ska förbjudas. I 
bilaga -I ska endast ingå ämnen som inte 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som farliga ämnen i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 och som 
inte ger upphov till sådana ämnen vid 
förbränning. Smakämnen eller ämnen 
som gör produkterna mer välsmakande 
ska inte ingå i bilaga -I. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 22 för att 
fastställa och ändra bilaga -I.

Or. en

Motivering

Det är för snävt att enbart begränsa tillsatser som ger ”karakteristisk smak”. Endast 
uttryckligen godkända tillsatser ska vara tillåtna i tobaksvaror. Inga farliga ämnen (farliga i 
sig eller vid förbränning) eller smaker och tillsatser som förhöjer smakupplevelsen ska ingå. 
Detta förslag följer WHO:s riktlinjer där det anges att parterna genom förbud eller 
restriktioner ska reglera ingredienser som kan användas för att göra produkterna mer 
välsmakande.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
annan än traditionell mentolsmak släpps 
ut på marknaden, om det genom forskning 
otvivelaktigt bevisats att tillsatsen ökar 
produktens toxicitet eller 
beroendeframkallande effekt.

Or. pl

Motivering

Användning av karakteristiska smaker kan inte förbjudas om det saknas bevis för att de ökar 
produktens skadlighet. Alla tobaksvaror oavsett arom och smak är skadliga för hälsan, och 
därför kan man inte förbjuda en viss vara utan vederbörlig motivering.

Ändringsförslag 158
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden, om smaken leder till att 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av en tobaksvara ökar märkbart 
vid konsumtion.

Or. en

Motivering

Cigaretter är fortfarande en laglig produkt, och därför är det inte motiverat att ingripa mot 
smaksättningen, såvida inte produkten verkligen är ohälsosammare än vanliga cigaretter.

Ändringsförslag 159
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror släpps ut på marknaden om de 
innehåller tillsatser som ger en 
dominerande smak som skiljer sig från 
tobakssmaken i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden. Detta ska inte gälla 
försäljning av snus i Sverige i enlighet 
med artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns ett undantag för snus i Sverige och eftersom denna produkt inte säljs på 
den inre marknaden bör bestämmelsen om smaksättning inte omfatta snus i Sverige.

Ändringsförslag 161
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska, med hänsyn till 
ovanstående stycke, förbjuda att 
tobaksvaror med tillsatser som ger en 
annan smak än tobak släpps ut på 
marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 162
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska reglera att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Medlemsstaterna får använda tillsatser 
som är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror.

Or. en
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Ändringsförslag 164
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte 
leder till en produkt med karakteristisk 
smak.

Tillsatser som är nödvändiga vid 
tillverkning av tobaksvaror får ingå i 
bilaga -1, förutsatt att tillsatserna inte leder 
till en produkt med smak och inte påverkar 
tobaksvarornas attraktionskraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens ledamot med ansvar för hälso- och konsumentfrågor, Tonio Borg, har vid 
upprepade tillfällen påpekat att tobak bör smaka som tobak. Därför kan inga smakämnen 
betraktas som nödvändiga för tillverkningen av tobaksvaror. Endast tillsatser som inte leder 
till en smak och inte påverkar attraktionskraften kan betraktas som nödvändiga vid 
tillverkningen av tobaksvaror.

Ändringsförslag 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att 
tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda eller 
begränsa användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, förutsatt att användningen av 
de tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Or. en

Motivering

Tanken att tillsatser eller smakämnen ska vara ”nödvändiga” för tillverkningen av en produkt 
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är oklar och leder till inkonsekvent beslutsfattande och problem.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. pl

Ändringsförslag 167
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. es

Ändringsförslag 168
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 169
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 170
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om 
en tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 

utgår
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genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 171
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1, på 
grundval av vetenskapliga rön. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Or. es

Ändringsförslag 172
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 173
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 174
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid utgår
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tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

Or. en

Ändringsförslag 175
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 176
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid utgår
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tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

Or. nl

Ändringsförslag 177
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk smak 
då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar den 
karakteristiska smaken.

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk smak 
då en viss halt eller koncentration 
överskrids måste kommissionen lägga 
fram förslag för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar den 
karakteristiska smaken med stöd av 
validerade vetenskapliga studier.

Or. pt

Ändringsförslag 178
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
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tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk smak 
då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att fastställa högsta tillåtna 
halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar den 
karakteristiska smaken.

tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk smak 
då en viss halt eller koncentration 
överskrids och om detta märkbart ökar 
den toxiska eller beroendeframkallande 
effekten av en tobaksvara vid konsumtion, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter av dessa
tillsatser eller kombinationer av tillsatser 
som orsakar den karakteristiska smaken.

Or. en

Motivering

Cigaretter är fortfarande en laglig produkt, och därför är det inte motiverat att ingripa mot 
smaksättningen, såvida inte produkten verkligen är ohälsosammare än vanliga cigaretter.

Ändringsförslag 179
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att fastställa högsta tillåtna 
halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

3. Om en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger smak eller gör 
produkterna mer välsmakande då en viss 
halt eller koncentration överskrids ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter av dessa 
tillsatser eller kombinationer av tillsatser 
genom att ändra bilaga -1 i enlighet med 
detta.

Or. en

Motivering

I linje med förslaget om att tillsatser måste ingå i en förteckning över godkända ingredienser 
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för att få användas, bör bestämmelsen om att kommissionen ska fastställa högsta tillåtna 
halter gälla alla smakämnen och alla tillsatser som kan göra produkterna mer välsmakande.

Ändringsförslag 180
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

4. Medlemsstaterna ska reglera att följande 
tillsatser används i tobaksvaror:

Or. fr

Ändringsförslag 181
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

4. Följande tillsatser i tobaksvaror får inte 
ingå i bilaga -1:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 182
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

a) Vitaminer.

Or. es

Ändringsförslag 183
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet.

b) Koffein och taurin.

Or. es

Ändringsförslag 184
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av sådana tillsatser som avses 
i punkterna 1 och 4 i delar av tobaksvaror 
som filter, papper, förpackningar eller 
kapslar och eventuella tekniska detaljer 
som medger ändring av smak eller 
rökintensitet.

Or. es
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Ändringsförslag 185
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet ska förbjudas. 
Filter och kapslar får inte innehålla tobak.

Or. en

Motivering

Redigeringsändring som skapar överensstämmelse med förslaget om en förteckning över 
godkända ingredienser.

Ändringsförslag 186
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av en karakteristisk smak i 
delar av tobaksvaror som filter, papper och
förpackningar och eventuella tekniska 
detaljer som medger ändring av smak eller 
rökintensitet. Filter och kapslar får inte 
innehålla tobak.

Or. fr

Ändringsförslag 187
Jean-Pierre Audy
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska reglera
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

Or. fr

Ändringsförslag 188
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 189
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
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tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet, om dessa 
märkbart ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion. Filter och 
kapslar får inte innehålla tobak.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet, om det genom 
forskning otvivelaktigt bevisats att 
tillsatsen ökar produktens toxicitet eller 
beroendeframkallande effekt. Filter och 
kapslar får inte innehålla tobak.

Or. pl

Ändringsförslag 191
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Tekniska bestämmelser som har till 
syfte att minska vissa skadliga 
beståndsdelar i röken eller att öka 
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tobaksprodukters biologiska 
nedbrytbarhet påverkas inte.

Or. fr

Ändringsförslag 192
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön begränsa eller, om det 
finns tillräckliga skäl, förbjuda att 
tobaksvaror släpps ut på marknaden, om de 
har tillsatser i en sådan mängd att man 
genom mätning kan konstatera att den 
toxiska eller beroendeframkallande 
effekten ökar vid konsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 193
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att 
tobaksvaror släpps ut på marknaden, om 
de har tillsatser i en sådan mängd att den 
toxiska eller beroendeframkallande 
effekten märkbart ökar vid konsumtion.

7. Tillsatser i en viss mängd som enligt 
vetenskapliga rön ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska inte ingå i 
bilaga -1.

Or. en
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Motivering

Tillsatser som ökar den toxiska eller beroendeframkallande effekten av en tobaksvara ska inte 
vara tillåtna. Förbudet ska inte bara gälla tillsatser som ger en ”märkbar” ökning.

Ändringsförslag 194
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön begränsa eller, om det 
är vederbörligen berättigat, förbjuda att 
tobaksvaror med tillsatser i en sådan 
mängd släpps ut på marknaden att den 
toxiska eller beroendeframkallande 
effekten mätbart ökar vid konsumtion.

Or. es

Ändringsförslag 195
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder 
som vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.
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Ändringsförslag 196
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av förslaget om att införa en förteckning över godkända ingredienser 
i artikel 6.1 första stycket från samma förslagsställare.

Ändringsförslag 197
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 198
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 199
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 200
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 201
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

9. Om vetenskapliga rön visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna 
endast ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion då en viss halt 
eller koncentration överskrids, inbegripet 
standardmässiga säkerhetsmarginaler, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser genom att ändra bilaga -1 i 
enlighet med detta.
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Or. en

Motivering

I linje med förslaget om att tillsatser måste ingå i en förteckning över godkända ingredienser 
för att få användas, bör bestämmelsen om att kommissionen ska fastställa högsta tillåtna 
halter även gälla tillsatser som endast är toxiska och beroendeframkallande om de 
förekommer i en viss koncentration.

Ändringsförslag 202
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva detta undantag om det i en 

utgår
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rapport från kommissionen fastställts en 
betydande förändring av
omständigheterna.

Or. en

Motivering

Artikel 6.10 innehåller väsentliga delar av direktivet och kan därför inte ändras genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 204
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. På begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ får 
kommissionen genom delegerade akter 
bestämma om den ska upphäva detta 
undantag om det uppstår en betydande 
förändring av omständigheterna som 
innebär en ökning av försäljningsvolymen 
per produktkategori i minst 20 procent av 
de tio största marknaderna i volym i 
medlemsstaterna. Dessa delegerade akter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 21 och de ska inte tillämpas på 
sådana nya tobaksvaror som avses i 
artikel 17.

Or. es

Ändringsförslag 205
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen får på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ genom genomförandeakter 
besluta att upphäva detta undantag om det 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna som innebär att 
försäljningsvolymen för en 
produktkategori har ökat med minst 
20 procent i de tio medlemsstater som har 
störst marknadsvolym. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21 och ska inte gälla de 
tobaksvaror av ny typ som avses i 
artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 206
Angelika Niebler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och tobak för användning i 
munnen ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. de
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Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är begränsad till 
mycket små regioner i Europa och tillhör nedärvda seder och bruk. Dessutom konsumeras 
tobak för användning i näsan och tuggtobak främst av äldre personer. Även i fråga om 
föreskrifter för märkning enligt artiklarna 10 och 11 gäller samma, mindre restriktiva 
bestämmelser för tobak för användning i näsan och tuggtobak som för cigarrer, cigariller och 
piptobak. Därför bör samma undantag gälla för artikel 6.

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

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter,
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 208
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter,
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och
rulltobak ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.
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enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. en

Motivering

Rökfria tobaksvaror är av tradition mer beroende av smaksättning än cigaretter men är 
samtidigt faktiskt mindre hälsofarliga. Dessutom används de vanligen av äldre, så risken är 
mindre att de lockar yngre generationer. Om konsumtionsmönstren ändras kommer detta att 
ske under längre tid, så det krävs inga omedelbara åtgärder. Beslutet bör därför överlåtas åt 
medlagstiftarna.

Ändringsförslag 209
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. de

Ändringsförslag 210
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
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rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

rulltobak och rökfria tobaksvaror ska inte 
vara undantagna från de förbud som 
fastställs i punkterna 1 och 5. 

Or. el

Ändringsförslag 211
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 212
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.
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enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. pt

Ändringsförslag 213
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att upphäva detta 
undantag om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkare och importörer ska 
ansöka hos kommissionen om att få en 
ingrediens införd i bilaga -1. Till ansökan 
ska följande uppgifter bifogas:
a) Den sökandes namn eller 
företagsnamn samt stadigvarande adress.
b) Ingrediensens kemiska beteckning.
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c) Ingrediensens funktion och det 
maximala innehållet i varje cigarett.
d) Tydliga vetenskapliga belägg för att 
ingrediensen inte uppfyller något av 
uteslutningskriterierna i denna artikel.
Kommissionen får fråga den relevanta 
vetenskapliga kommittén om den aktuella 
ingrediensen i sig uppfyller något av 
uteslutningskriterierna i denna artikel 
eller om den endast gör det i en viss 
koncentration. Kommissionen ska fatta 
sitt beslut i enlighet med det förfarande 
som fastställs i punkt 1 senast ett år efter 
mottagen ansökan.

Or. en

Motivering

Man måste fastställa ett förfarande för hur ingredienser ska föras upp på förteckningen över 
godkända ingredienser.

Ändringsförslag 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tobak för användning i munnen 
(snus) ska undantas från bestämmelserna 
i artikel 6 i detta direktiv.

Or. sv

Motivering

På grund av det generella förbudet mot försäljning av snus inom EU saknas det 
gränsöverskridande intresset för att reglera innehållet i snus på EU-nivå. Detta bör i stället 
regleras nationellt av den medlemsstat (Sverige) där försäljningen är tillåten. Kommissionens 
förslag till direktiv är otillräckligt när det gäller reglering av exempelvis hälsofarliga 
tillsatser. De ämnen som kan vara farliga för hälsan lämnas helt utan ingripande medan 
vanliga smaktillsatser regleras hårt.
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Ändringsförslag 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet, och 
utan att det påverkar bestämmelserna om 
märkning i artiklarna 10 och 11, ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

Or. en

Ändringsförslag 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska de 
tryckas eller fästas på ett sådant sätt att de 
inte kan avlägsnas eller utplånas och de får 
inte på något sätt döljas eller brytas, 
inbegripet av skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

Or. en
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Motivering

Cigarettpaketen har redan tryckta hälsovarningar. På cigarrförpackningar och andra 
nischprodukter skulle en bestämmelse om att hälsovarningen måste vara tryckt på 
förpackningen utgöra en oproportionerlig börda för producenterna, som ofta är små och 
medelstora företag. Det finns inga rapporter om att påklistrade hälsovarningar har tagits 
bort från förpackningarna. Därför finns det inget uppenbart mervärde i tryckta 
hälsovarningar.

Ändringsförslag 218
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. De 
ska vara väl synliga och täcka den större 
delen av ytan. När det gäller rulltobak ska 
informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. pt

Ändringsförslag 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor och 
täcka 50 procent av den på vilken de 
trycks. När det gäller rulltobak ska 
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det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

informationstexten tryckas på den yta som 
blir synlig när styckförpackningen öppnas. 
Både den allmänna varningen och 
informationstexten ska täcka 50 % av den 
yta på vilken de trycks.

Or. en

Ändringsförslag 220
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. es

Ändringsförslag 221
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
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det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. el

Ändringsförslag 222
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. en

Ändringsförslag 223
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
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det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Or. en

Motivering

Direktivet bör inte innehålla specifika bestämmelser för förpackningens utformning, i det här 
fallet förpackningens fysiska storlek. Sådana specifikationer skulle underlätta för olaglig 
handel och minska konsumenternas valmöjlighet, innovationen och konkurrensen. Dessutom 
skulle den immateriella äganderätten avskaffas eller försvagas. Denna åtgärd är också 
oproportionerlig.

Ändringsförslag 224
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. 
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 40 procent av den yta på vilken 
de trycks.

Or. en

Ändringsförslag 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. en

Ändringsförslag 226
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. de

Ändringsförslag 227
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. nl

Ändringsförslag 228
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 229
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och utgår
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utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Or. en

Ändringsförslag 230
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. it

Motivering

Den befogenhet som ges enligt denna punkt skulle göra det möjligt för kommissionen att 
ändra väsentliga delar av direktivet utan att vederbörligen involvera parlamentet och rådet 
och i strid med artikel 290.1 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 232
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 233
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 80 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Motivering

Hälsovarningar är avgörande för att öka kunskapen om de negativa hälsoeffekterna av tobak 
och för att avskräcka ungdomar från att börja använda tobaksvaror. Hälsovarningarna bör 
därför täcka en större yta.

Ändringsförslag 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 235
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. pt

Ändringsförslag 236
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. el
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Ändringsförslag 237
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 45 procent av utsidan av 
framsidan och 60 procent av utsidan av 
baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 238
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och 
av eventuell ytterförpackning,

c) täcka högst 43 procent av utsidan av 
framsidan och högst 62 procent av utsidan 
av baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. de

Motivering

De för närvarande strängaste föreskrifterna finns i Belgien (43 procent fram och 62 procent 
bak). En ännu större yta för varningar skulle utan tvivel skada varumärkena. Enligt en 
Eurobarometerundersökning säger 82 procent av de tillfrågade att varningar inte har någon 
inverkan på deras beslut att röka eller inte röka.

Ändringsförslag 239
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. en

Motivering

Kommissionens konsekvensbedömning innehöll inga klara besked om hur mycket större effekt 
en hälsovarning som täcker 75 procent får jämfört med t.ex. 50 procent. Man bör minska ytan 
för hälsovarningar med hänsyn till de immateriella rättigheterna till varumärkena och 
effekten att marknadsandelarna cementeras på ett sätt som gynnar storproducenterna.

Ändringsförslag 240
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 procent av utsidan av både 
framsidan och baksidan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Or. de

Ändringsförslag 241
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 procent av utsidan av 
framsidan och 50 procent av utsidan av 
baksidan av styckförpackningen av 
eventuell ytterförpackning,
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Or. en

Ändringsförslag 242
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 40 procent av utsidan av 
framsidan och 50 procent av utsidan av 
baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 243
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 30 procent av utsidan av 
framsidan och 40 procent av utsidan av 
baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

Or. en

Ändringsförslag 244
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
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ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 245
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 246
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 247
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 248
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

placeras på den övre delen av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. pt

Ändringsförslag 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

Or. en

Motivering

Den bestämmelse som föreslås framstår som opraktisk och skulle innebära att varumärkena i 
vissa fall inte syns. Hälsovarningen täcker en större yta och syns i vilket fall som helst.
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Ändringsförslag 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på samma led som all annan 
information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 251
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på samma led som all annan 
information på förpackningen,

Or. nl

Motivering

Skyldigheten att placera hälsovarningar på den övre kanten av styckförpackningen och 
ytterförpackningen gör det mycket svårt för handlare att göra åtskillnad mellan de olika 
tillverkarnas märken vid inredningen av tidningsbutiker (och snabbköp). För handlare som 
redan nu kämpar med krympande marginaler skulle det innebära en stor investering att byta 
ut inredningen. Dessutom har undersökningar visat att tidningshandlare i hög grad är 
ekonomiskt beroende av tobaksförsäljningen.
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Ändringsförslag 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på samma led som all annan 
information på förpackningen,

Or. en

Ändringsförslag 253
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. fr

Ändringsförslag 254
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. el

Ändringsförslag 256
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pt

Ändringsförslag 257
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår
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i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. de

Ändringsförslag 258
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. pt

Ändringsförslag 259
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 260
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 261
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Or. en

Ändringsförslag 262
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) i fråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd: minst 55 mm.

Or. es
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Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 50 mm

Or. en

Ändringsförslag 264
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 50 mm

Or. en

Ändringsförslag 265
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) bredd: minst 55 mm. ii) bredd: minst 42 mm.

Or. en

Motivering

Direktivet ska inte innehålla uttryckliga begränsningar av förpackningens dimensioner, så att 
det blir förbjudet med t.ex. styckförpackningar som innehåller minst tio cigaretter. Sådana 
krav drabbar lagliga arbetstillfällen i hela distributionskedjan, och även i tillverkningen, 
samtidigt som man skulle underlätta för olaglig handel och minskar konsumenternas 
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valmöjligheter, innovationen och konkurrensen. Dessutom skulle den immateriella 
äganderätten avskaffas eller försvagas. Denna åtgärd är också oproportionerlig.

Ändringsförslag 266
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) i fråga om styckförpackningar för 
rulltobak och styckförpackningar med en 
största sida på mer än 72 cm² ska 
hälsovarningarna motsvara minst 
22,5 cm² av sidan. I medlemsstater med 
två officiella språk ska denna yta ökas till 
24 cm², i medlemsstater med tre officiella 
språk till 26,25 cm².

Or. de

Ändringsförslag 267
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
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d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. pt

Ändringsförslag 268
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. de

Ändringsförslag 269
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. nl

Ändringsförslag 270
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 271
Alajos Mészáros
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. it

Motivering

Den befogenhet som ges enligt denna punkt skulle göra det möjligt för kommissionen att 
ändra väsentliga delar av direktivet utan att vederbörligen involvera parlamentet och rådet 
och i strid med artikel 290.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 273
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 274
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

c) bestämma placering, layout, utformning, 
alternering och proportioner för 
hälsovarningarna,

Or. en

Ändringsförslag 275
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma format, layout, utformning 
och alternering för hälsovarningarna,

Or. en

Ändringsförslag 276
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner
för hälsovarningarna,

c) bestämma placering, layout, utformning 
och alternering för hälsovarningarna,

Or. fr
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Ändringsförslag 277
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 278
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 279
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 

utgår
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då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 280
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Or. en


