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Ændringsforslag 281
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og 
de i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger.

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravene i artikel 
8 og 9. Hver enkeltpakning til røgtobak 
bortset fra cigaretter og rulletobak skal 
være forsynet med den generelle 
tekstadvarsel "Rygning dræber / Rygning 
dræber – stop i dag". For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den generelle
tekstadvarsel være forsynet med en 
tekstadvarsel som opført i bilag I. Den 
generelle tekstadvarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er ikke undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).
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Or. el

Ændringsforslag 283
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle tekstadvarsel skal være trykt 
på den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage, undtagen gennemsigtig 
yderemballage, der anvendes ved 
detailsalg af varen. Tekstadvarslerne i 
bilag I skal anvendes på skift, således at det 
sikres, at de påtrykkes regelmæssigt. Disse 
advarsler skal være trykt på den anden, lige 
så synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage, undtagen 
gennemsigtig yderemballage, der 
anvendes ved detailsalg af varen.

Or. es

Ændringsforslag 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt eller 
anbragt på en sådan måde, at den ikke 
kan fjernes, samt på den mest synlige 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage. Tekstadvarslerne i bilag I 
skal anvendes på skift, således at det sikres, 
at de påtrykkes regelmæssigt. Disse 
advarsler skal være trykt eller anbragt på
en sådan måde, at de ikke kan fjernes,
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samt på den anden, lige så synlige 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage.

Or. en

Ændringsforslag 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt eller 
anbragt på en sådan måde, at den ikke 
kan fjernes, samt på den mest synlige 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage. Tekstadvarslerne i bilag I 
skal anvendes på skift, således at det sikres, 
at de påtrykkes regelmæssigt. Disse 
advarsler skal være trykt eller anbragt på 
den anden, lige så synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage.

Or. en

Begrundelse

Påtrykning af pakninger er især byrdefuld og uforholdsmæssig for små og mellemstore 
virksomheder med lave produktionsmængder. Det bør være muligt at påsætte et mærkat i 
overensstemmelse med den nuværende praksis.

Ændringsforslag 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Advarslerne kan stå på mærkater, når der 
er tale om permanente mærkater, der ikke 
kan fjernes.
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Ændringsforslag 287
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Denne procentsats forhøjes til 
32 % i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 35 % i medlemsstater med tre 
officielle sprog.

2. Den i stk. 1 omhandlede generelle 
advarsel skal dække 30 % af ydersiden af 
den pågældende overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage, undtagen gennemsigtig 
yderemballage, der anvendes ved 
detailsalg af varen. Denne procentsats 
forhøjes til 32 % i medlemsstater med to 
officielle sprog og til 35 % i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. es

Ændringsforslag 288
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med pakninger, hvor den 
mest synlige overflade er større end 
75 cm2, skal de i stk. 2 og 3 nævnte 
advarsler dække en flade på mindst 
22,5 cm2 på hver side. Dette areal forhøjes 
til 24 cm2 i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 26,25 cm2 i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. es
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Ændringsforslag 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På pakker bestemt til andre produkter 
end cigaretter, hvis mest synlige overflade 
er større end 75 cm2, skal den i stk. 2 
omhandlede advarsel dække mindst 22,5 
cm2 af hver overflade. Dette areal forhøjes 
til 24 cm2 i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 26,25 cm2 i medlemsstater 
med tre officielle sprog.

Or. en

Ændringsforslag 290
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den generelle advarsel og 
tekstadvarslen som omhandlet i stk. 1 skal 
være:

4. Den generelle tekstadvarsel og 
tekstadvarslen som omhandlet i stk. 1 skal 
være:

Or. es

Ændringsforslag 291
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. På pakninger med en overflade på for-
og bagside på over 75 cm2 skal 
sundhedsadvarslerne på begge overflader 
dække mindst 22,5 cm2 af overfladen. I 
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medlemsstater med to officielle sprog øges 
dette areal til 24 cm2 og i medlemsstater 
med tre officielle sprog til 26,25 cm2.

Or. de

Ændringsforslag 292
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan stå på selvklæbende mærkater, 
såfremt disse selvklæbende mærkater ikke 
kan fjernes. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 
den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

Or. es

Ændringsforslag 293
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 

a) trykt med sort, fed skrift på hvid 
baggrund. Advarslerne kan ligeledes 
anbringes i form af mærkater, forudsat at 
sådanne mærkater påføres permanent på 
pakningen. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 



AM\936769DA.doc 9/110 PE510.829v01-00

DA

forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

Or. de

Begrundelse

Mange produkter med undtagelse af cigaretter og rulletobak importeres af fabrikanterne, 
navnlig af små fabrikanter, fra tredjelande. I disse tilfælde skal der påføres mærkater med en 
målrettet angivelse af adresse og land.

Ændringsforslag 294
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan også anbringes i form af 
selvklæbende mærkater, forudsat at 
sådanne mærkater er permanente. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

Or. pt

Ændringsforslag 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) centreret på det areal, de skal være
påtrykt, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

b) centreret på det areal, de skal være trykt 
eller anbragt på, parallelt med overkanten 
på enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Or. en

Begrundelse

Påtrykning af pakninger er især byrdefuld og uforholdsmæssig for små og mellemstore 
virksomheder med lave produktionsmængder. Det bør være muligt at påsætte et mærkat i 
overensstemmelse med den nuværende praksis.

Ændringsforslag 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) centreret på det areal, de skal være
påtrykt, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

b) centreret på det areal, de skal være trykt 
eller anbragt på og på en sådan måde, at 
de ikke kan fjernes, parallelt med 
overkanten på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage

Or. en

Ændringsforslag 297
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkranset af en sort kant, der er mindst
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 

c) omkranset af en sort kant, der er 3 mm 
bred, inden for the areal, der er forbeholdt 
teksten til advarslen.
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advarslen.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen vil ikke have en positiv virkning på det indre marked eller beskyttelsen af 
folkesundheden og bør formuleres klart og tydeligt.

Ændringsforslag 298
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 299
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 10, stk. 1 og 5, indeholder væsentlige elementer af direktivet og falder derfor ikke ind 
under de delegerede retsakters anvendelsesområde.

Ændringsforslag 303
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er usandsynligt, at en så væsentlig ændring i forbrugsvanerne finder sted så hurtigt, at 
spørgsmålet ikke kan behandles af lovgiverne. Denne delegation af beføjelser til 
Kommissionen vil give Kommissionen en for bred skønsmargen på dette område.

Ændringsforslag 305
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ophævelse af den i stk. 1 
omhandlede undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 306
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

a) være trykt på den mest synlige overflade 
på pakningen og på enhver ydre 
emballage, der anvendes sammen med 
produktet; supplerende helt gennemsigtig 
emballage er undtaget herfra

Or. de

Ændringsforslag 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

a) være trykt eller anbragt på de to største 
overflader på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage

Or. en

Begrundelse

Påtrykning af pakninger er især byrdefuld og uforholdsmæssig for små og mellemstore 
virksomheder med lave produktionsmængder. Det bør være muligt at påsætte et mærkat i 
overensstemmelse med den nuværende praksis.

Ændringsforslag 308
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 

b) dække 15 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 18 % i 
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medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. de

Begrundelse

I en Eurobarometerundersøgelse anførte 82 % af respondenterne, at sundhedsadvarsler ikke 
havde nogen indflydelse på deres beslutning om at forbruge tobaksvarer.

Ændringsforslag 309
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 310
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 311
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Lovgiverne bør tillægges beføjelser på dette område.

Ændringsforslag 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
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Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 1 
og 2 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 314
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget 
element eller træk, som:

udgår

a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner
b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger
c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne



AM\936769DA.doc 19/110 PE510.829v01-00

DA

d) får varen til at ligne en fødevare.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen vil ikke have en positiv virkning på det indre marked eller beskyttelsen af 
folkesundheden.

Ændringsforslag 315
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre, 
bortset fra de tilfælde, hvor det 
videnskabeligt kan dokumenteres, at den 
skadelige virkning er væsentlig mindre 
end ved andre tobaksvarer, der allerede er 
til salg

Or. de

Begrundelse

Når tobaksvarer forbruges, genererer forbrændingsprocessen forskellige farlige stoffer. På 
nuværende tidspunkt ville det være ganske tåbeligt at udelukke udviklingen af tobaksvarer, 
som udsender færre farlige stoffer, og det ville desuden fratage fabrikanterne et motiv for at 
gennemføre yderligere forskning i virkningen af tobaksforbrug med henblik på at udvikle nye 
produkter.

Ændringsforslag 316
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende,

b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare har helbredende, foryngende 
eller på anden måde positive 
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helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

sundhedsmæssige virkninger

Or. de

Begrundelse

Tobaksvarer har forskellige virkninger. I udvalget af tobaksvarer orienterer myndige 
forbrugere sig i mindre grad efter produktbeskrivelsen end efter den reelle subjektive 
fornemmelse ved forbruget af disse varer. Kategorien "energigivende" og "vitaliserende" er 
subjektive begreber, kategorierne "økologisk" og "naturlig" kan for så vidt bekræftes, idet 
forbruget af tobaksvarer uden tvivl medfører biokemiske reaktioner.

Ændringsforslag 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 319
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. en

Begrundelse

Cigaretter er fortsat lovlige og adskiller sig ofte fra hinanden i form af en særlig aroma, som 
fabrikanten bør kunne anføre. Den eneste undtagelse er, hvis produktet er vildledende for så 
vidt angår den sundhedsmæssige virkning som fastsat i litra a) og b).

Ændringsforslag 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) henviser til aroma, smag, aromastoffer 
eller andre tilsætningsstoffer eller oplyser, 
at produktet ikke indeholder sådanne

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd kan forhindre formuleringer som "American blend" (som giver rygeren 
oplysninger om et produkts smag og tobaksblanding). Der er ingen objektiv begrundelse for 
at indføre en så bred bestemmelse.

Ændringsforslag 321
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelserne i stk. 1, litra c), 
gælder ikke for cigaretter og pibetobak.

Or. en

Ændringsforslag 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst, 
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende 
farver, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med 
selve tobaksvarens form. Cigaretter med 
en diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 323
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan 
omfatte, men er ikke begrænset til, tekst,
symboler, navne, varemærker, billeder og 
figurer eller andre tegn, vildledende farver, 

2. Forbudte elementer og træk er symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
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indlagt materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

materiale, der giver indtryk af, at en 
bestemt tobaksvare er mindre skadelig end 
andre.

Or. de

Begrundelse

Der må ikke sættes spørgsmålstegn ved de europæiske fabrikanters konkurrencefordele med 
hensyn til pakningsdesign, såfremt disse ikke er vildledende.

Ændringsforslag 324
Francesco De Angelis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke grundlag for at forbyde "vildledende farver", da dette begreb er yderst subjektivt. 
Det er uhensigtsmæssigt at indføre et forbud imod cigaretter med lille diameter samt henvise 
til tobaksvarens form. Et forbud imod sådanne varer kan føre til ulovlig handel, indskrænke 
forbrugernes valgmuligheder, mindske innovation og hindre konkurrencen.
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Ændringsforslag 325
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, indlagt materiale eller andet 
medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer eller kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. de

Begrundelse

Formuleringen "vildledende farver" giver betydelige fortolkningsproblemer og giver enhver 
medlemsstat mulighed for ved direktivets gennemførelse at forbyde andre farver. Dette vil 
føre til betydelig retsusikkerhed og modsætter sig Kommissionens mål om en harmonisering
af det indre marked.

Ændringsforslag 326
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
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tobaksvarens form. Cigaretter med en
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

tobaksvarens form.

Or. el

Ændringsforslag 327
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. pt

Ændringsforslag 328
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
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diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 329
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
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tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

tobaksvarens form.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor tynde cigaretter er vildledende. Der er tale om en almindelig 
tobaksvare, som ikke udgør en øget sundhedsfare.

Ændringsforslag 331
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 332
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
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andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. de

Begrundelse

En sådan lovmæssig formodning vil være baseret på en ikkeeksisterende undersøgelse og bør 
derfor afvises.

Ændringsforslag 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form. Cigaretter med en 
diameter på under 7,5 mm anses for at 
være vildledende.

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
men er ikke begrænset til, tekst, symboler, 
navne, varemærker, billeder og figurer eller 
andre tegn, vildledende farver, indlagt 
materiale eller andet medfølgende 
materiale såsom klistermærker, 
selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer eller 
kan være forbundet med selve 
tobaksvarens form.

Or. en

Ændringsforslag 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2 gælder ikke for varemærker, der 
eksisterede den 19. december 2012.

Or. en

Ændringsforslag 335
Derk Jan Eppink

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
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sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. nl

Begrundelse

De foreslåede begrænsninger for pakninger vil ramme røgtobakproducerende SMV'er 
uforholdsmæssigt hårdt. De er hovedsagelig beskæftiget i nicher med produktdifferentiering, 
f.eks. tobak i dåser, og vil med disse foranstaltninger miste deres unikke salgsargument. Selv 
om jeg har forståelse for bestræbelserne på at anspore rygerne til rygestop af 
sundhedshensyn, viser det sig, at pakningen ikke har indflydelse på, om folk starter med at 
ryge (Eurobarometer 2012 - nr. 385).

Ændringsforslag 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Enkeltpakningers udseende og indhold

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
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indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.
2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er uklar, og det er derfor uhensigtsmæssigt at gribe ind i 
fabrikantens frihed til at markedsføre en lovlig vare.

Ændringsforslag 337
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1



PE510.829v01-00 32/110 AM\936769DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 338
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. en

Ændringsforslag 340
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme, eventuelt med 
en flap, der dækker åbningen. I så tilfælde 
skal pungens flap dække mindst 70 % af 
pakningens forside. En enkeltpakning med 
cigaretter skal indeholde mindst 20 
cigaretter. En enkeltpakning med 
rulletobak skal indeholde tobak, der vejer 
mindst 40 g.

Or. pt

Ændringsforslag 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal være kasseformet eller 
cylindrisk eller have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 20 g.

Or. en

Ændringsforslag 342
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 20 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet. En enkeltpakning med 
rulletobak skal have form som en pung, 
dvs. en rektangulær lomme med en flap, 
der dækker åbningen. Pungens flap skal 
dække mindst 70 % af pakningens forside. 
En enkeltpakning med cigaretter skal 
indeholde mindst 19 cigaretter. En 
enkeltpakning med rulletobak skal 
indeholde tobak, der vejer mindst 40 g.

Or. en

Ændringsforslag 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2



AM\936769DA.doc 35/110 PE510.829v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 344
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 345
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning, bortset 
fra flip-top-låg. Et eventuelt flip-top-låg på 
en cigaretpakke må kun være hængslet på 
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pakningens bagside. pakningens bagside.

Or. pt

Ændringsforslag 346
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle ydre overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal 
standardiseres som følger:
a) må ikke indeholde noget varemærke 
eller andet mærke ud over handelsnavnet 
eller et alternativt navn for tobaksvaren
b) skal være en mørk, ikkeattraktiv farve 
fastlagt af Kommissionen
c) handelsnavnet og et eventuelt 
alternativt navn
i) må ikke optræde mere end én gang på 
hver overflade
ii) skal optræde vandret under og i samme 
læseretning som den kombinerede 
sundhedsadvarsel i midten af den 
tiloversblevne plads på overfladerne foran 
og bag på enkeltpakningen og den 
eventuelle ydre pakning
iii) skal være i overensstemmelse med alle 
de mere udførlige regler fastsat i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker ordførerens forslag om indførelse af standardiseret emballage, 
da bestemmelsen udvides til at omfatte alle former for røgtobak. Det er ligeledes vigtigt, at 
den standardiserede farve er mørk og ikkeattraktiv, da denne farve har vist sig at være mere 
effektiv end en lysere farve.
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Ændringsforslag 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 348
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 349
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 351
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 352
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. nl
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Ændringsforslag 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 354
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om enkeltpakningers form 
og størrelse, i det omfang sådanne 
bestemmelser er nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af nærmere 
bestemmelser om anbringelsen af 
sundhedsadvarsler på enkeltpakninger, i 
det omfang sådanne bestemmelser er 
nødvendige for at sikre 
sundhedsadvarslernes fulde synlighed og 
integritet, inden enkeltpakningen åbnes 
første gang, mens den åbnes, og efter at 
den er blevet lukket igen.

Or. en
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Ændringsforslag 355
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 357
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 358
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 359
András Gyürk
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 360
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 361
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende indførelse af obligatoriske 
krav om, at enkeltpakninger om andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak 
skal være enten kasseformede eller 
cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i 
en rapport fra Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig identifikator. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer er 
mærket med en entydig og sikker
identifikator, som er umulig at kopiere. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet - være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Or. en

Ændringsforslag 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den entydige identifikator skal gøre det 
muligt at bestemme:

2. Identifikatoren i stk. 1 skal gøre det 
muligt at bestemme:

Or. en

Ændringsforslag 365
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til den første kunde

Or. en

Begrundelse

Sporingssystemet pålægger producenterne en stor byrde. Kravet om, at det endelige 
detailsalgssted ligeledes skal oplyses, er næsten umuligt at opfylde for små producenter, da 
de er afhængige af mellemhandlere. Det er under alle omstændigheder vigtigt for ethvert 
produktmarkedet at mindske ulovlig handel, men det nøjagtige detailsalgssted er ikke 
relevant. Endvidere vil den oprindelige ordlyd gå ud over det, der blev vedtaget i medfør af
rammekonventionen om tobakskontrol.

Ændringsforslag 366
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til det første
detailsalgssted.

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
alle købere fra fremstillingen til den første
kunde.

Or. en

Begrundelse

Sporingssystemet pålægger producenterne en stor byrde. Kravet om, at det endelige 
detailsalgssted ligeledes skal oplyses, er næsten umuligt at opfylde for små producenter, da 
de er afhængige af mellemhandlere. Det er under alle omstændigheder vigtigt for ethvert 
produktmarkedet at mindske ulovlig handel, men det nøjagtige detailsalgssted er ikke 
relevant. Endvidere vil den oprindelige ordlyd gå ud over det, der blev vedtaget i medfør af 
rammekonventionen om tobakskontrol.

Ændringsforslag 367
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden den
første kunde, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
besiddelse, samt alle mellemliggende 
flytninger og den endelig flytning af 
produkterne væk fra deres besiddelse. 
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. en

Begrundelse

Sporingssystemet pålægger producenterne en stor byrde. Kravet om, at det endelige 
detailsalgssted ligeledes skal oplyses, er næsten umuligt at opfylde for små producenter, da 
de er afhængige af mellemhandlere. Det er under alle omstændigheder vigtigt for ethvert 
produktmarkedet at mindske ulovlig handel, men det nøjagtige detailsalgssted er ikke 
relevant. Endvidere vil den oprindelige ordlyd gå ud over det, der blev vedtaget i medfør af 
rammekonventionen om tobakskontrol.

Ændringsforslag 368
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden den første kunde, 
herunder importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
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Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

kunne læse og overføre dataene elektronisk 
til et en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Sporingssystemet pålægger producenterne en stor byrde. Kravet om, at det endelige 
detailsalgssted ligeledes skal oplyses, er næsten umuligt at opfylde for små producenter, da 
de er afhængige af mellemhandlere. Det er under alle omstændigheder vigtigt for ethvert 
produktmarkedet at mindske ulovlig handel, men det nøjagtige detailsalgssted er ikke 
relevant. Endvidere vil den oprindelige ordlyd gå ud over det, der blev vedtaget i medfør af 
rammekonventionen om tobakskontrol.

Ændringsforslag 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige 
identifikator er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden identifikatoren i 
stk. 1 er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
eller anbragt på en sådan måde, at det ikke 
kan fjernes eller slettes, og som på ingen 
måde er skjult eller brydes, heller ikke af 
banderoler eller prismærkater eller andre 
elementer, der er påkrævet i henhold til 
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 370
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 371
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise,
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
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evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Or. nl

Ændringsforslag 372
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering
b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen
c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
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den tekniske udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 373
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Anvendelsen af stk. 1-8 begynder for 
cigaretter og rulletobak 3 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato og 7 år 
efter for alle andre tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Det indførte sporingssystem er meget komplekst og er endnu ikke afprøvet i dette omfang. Der 
er derfor behov for længere gennemførelsesperioder, især for små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 10 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

Or. en

Ændringsforslag 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 5 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra anvendelsen af 
stk. 1-8 i en periode på 10 år efter den i 
artikel 25, stk. 1, omhandlede dato.

Or. en

Ændringsforslag 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse. Dette forbud bør 
imidlertid ikke omfatte traditionelle 
tobaksvarer, der indtages oralt, og som 
kan tillades af enkelte medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 378
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Medlemsstaterne regulerer markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse.

Or. fr

Ændringsforslag 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvaret for at regulere indholdet i snus 
påhviler de medlemsstater, hvor salg af 
snus er tilladt i medfør af artikel 151 i 
akten vedrørende Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse. Snus bør derfor 
undtages fra bestemmelserne i artikel 6 i 
dette direktiv.

Or. sv

Begrundelse

I lyset af det generelle forbud mod salg af snus i EU er der ikke nogen grænseoverskridende 
interesse i at regulere indholdet i snus på EU-plan. Det bør i stedet reguleres på nationalt 
plan i den medlemsstat (Sverige), hvor salg af snus er tilladt. Kommissionens forslag til 
direktiv er utilstrækkeligt med hensyn til f.eks. regulering af skadelige tilsætningsstoffer. 
Stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed, er overhovedet ikke omfattet, mens 
der er strenge regler for almindelige smagsstoffer.
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Ændringsforslag 380
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Kapitel IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Salg af tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringsforslagene fra samme forslagsstillere om internetsalg 
og udstilling.

Ændringsforslag 381
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 […] udgår

Or. en

Ændringsforslag 382
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Internetsalg af tobaksvarer

Or. en
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Begrundelse

Alt internetsalg, ikke kun på tværs af grænser, bør forbydes. Det er meget vanskeligt at sikre 
en effektiv alderskontrol på internettet.

Ændringsforslag 383
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen, at lade sig 
registrere hos de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet 
er etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder salg af 
tobaksvarer på internettet inden for deres 
område.

(Bør erstatte hele artiklen)

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at håndhæve aldersbegrænsninger for tobakssalg via internettet. I 
forbindelse med internetsalg af tobaksvarer overholdes den gældende lovgivning om f.eks. 
sundhedsadvarsler ofte ikke. Ni medlemsstater har allerede forbudt salg af tobaksvarer via 
internettet, og et EU-forbud er formentlig den nemmeste løsning.

Ændringsforslag 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
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Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
detailsalgssteder, der agter at drive
fjernsalg på tværs af grænser til forbrugere 
i Unionen, at lade sig registrere hos de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er 
etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Detailsalgssteder 
etableret uden for Unionen skal 
registreres hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle 
forbruger befinder sig. Alle 
detailhandelssteder, der agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser, skal som 
minimum forelægge de kompetente 
myndigheder følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg på 
tværs af grænser.

Or. en

Ændringsforslag 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente udgår
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myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 392
Gaston Franco
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Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Salg af tobaksvarer på tværs af grænser

Den maksimale mængde importerede 
produkter fra en anden medlemsstat kan 
fastsættes for alle tobaksvarer i dette 
direktiv. Dette loft fastsættes af hver 
medlemsstat under anvendelse af den 
beregningsmetode, som medlemsstaten 
anser for bedst egnet (f.eks. pr. person, pr. 
køretøjstype eller en samlet mængde af
flere tobaksvarer).

Or. fr

Ændringsforslag 393
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Udstilling af tobak på salgsstedet

1. Medlemsstaterne forbyder udstilling af 
tobaksvarer på salgssteder og 
tobaksautomater på deres område.
2. Tobaksvarer skal skjules helt for 
kunden, dog ikke i forbindelse med køb 
eller salg af tobaksvarer eller status, 
opfyldning, uddannelse af medarbejdere 
eller vedligeholdelse af lagerenheden.
3. Udstilling af tobaksvarer af de i stk. 2 
nævnte årsager må kun ske, såfremt det 
er nødvendigt for at udføre disse opgaver.
4. Priser på tobaksvarer skal anføres i et 
standardiseret format. Der må ikke skiltes 
med pakketilbud eller særlige 
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prisnedsættelser.

Or. en

Begrundelse

Der er allerede indført forbud mod udstilling på salgsstedet og tobaksautomater i en række 
EU- og EFTA-medlemsstater. Norge blev i 2010 sagsøgt af et tobaksfirma med påstand om, at 
landet skabte handelshindringer. Dommen faldt ud til Norges fordel, men eksemplet viser, at 
der er behov for et EU-initiativ. Ifølge FCTC's retningslinjer for gennemførelsen af artikel 13 
udgør udstilling af tobaksvarer på salgsstedet reklame og salgspromotion. Den anbefaler et 
totalforbud mod udstilling af tobaksvarer på salgsstedet.

Ændringsforslag 394
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 

grænser
Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser.

Or. en

Ændringsforslag 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Tilladelse til at markedsføre og anmelde
nye kategorier af tobaksvarer og mindre 

skadelige produkter

Or. en
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Ændringsforslag 396
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og af nye tobaksvarer med 

potentielt begrænset risiko

Or. pt

Ændringsforslag 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater.
Anmeldelsen skal indgives elektronisk 
seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt samt oplysninger om ingredienser 
og emissioner i overensstemmelse med 
artikel 5. Fabrikanter og importører, der
anmelder en ny kategori af tobaksvarer, 
skal også give de kompetente 
myndigheder:

1. Medlemsstaterne indfører et 
tilladelsessystem vedrørende tobaksvarer 
med en lavere risiko, som skal udføres 
mod et rimeligt gebyr. Medlemsstaterne
pålægger fabrikanter og importører af 
tobaksvarer at underrette medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om alle nye 
kategorier af tobaksvarer og alle 
tobaksvarer med en lavere risiko, som de 
agter at markedsføre i de pågældende 
medlemsstater på grundlag af en 
ansøgning. Ansøgningen skal indgives 
elektronisk seks måneder før den påtænkte 
markedsføring og skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende 
produkt, den foreslåede etikettering, 
anvendelsesbetingelser, 
produktsammensætning, betingelser for 
fremstilling og kontrol samt oplysninger 
om ingredienser og emissioner i 
overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der ansøger om 
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tilladelse til at markedsføre tobaksvarer 
med en lavere risiko, skal også give de 
kompetente myndigheder:

Or. en

Ændringsforslag 398
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i 
de pågældende medlemsstater, og i 
forbindelse med hvilke de på basis af solid 
videnskabelig evidens vil anføre, at de 
udgør en begrænset sundhedsfare eller en 
begrænset risiko i sammenligning med 
andre konventionelle tobaksvarer. 
Anmeldelsen skal indgives elektronisk seks 
måneder før den påtænkte markedsføring 
og skal ledsages af en detaljeret beskrivelse 
af det pågældende produkt samt 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
i overensstemmelse med artikel 5. 
Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også give 
de kompetente myndigheder:

Or. pt

Ændringsforslag 399
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet,
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad 
angår dets ingredienser og emissioner

a) relevante videnskabelige undersøgelser 
af produktets toksicitet, i særdeleshed hvad 
angår dets ingredienser og emissioner

Or. es

Ændringsforslag 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forskellige 
forbrugergruppers, herunder unges, 
præferencer

b) foreliggende undersøgelser og 
markedsanalyser af forbrugerens 
opfattelse og anvendelse af en vare, 
herunder mærkning, samt forskellige 
forbrugergruppers, især unges, præferencer

Or. en

Ændringsforslag 401
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre tilgængelige og relevante 
oplysninger, herunder en risk/benefit-
analyse af produktet, de forventelige 
konsekvenser for antallet af personer, der 
holder op med at bruge tobak, de 
forventelige konsekvenser med hensyn til 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, og andre forudsigelige 

udgår
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aspekter af forbrugernes opfattelse af 
produktet.

Or. es

Ændringsforslag 402
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle 
nye eller ajourførte oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c). 
Medlemsstaterne kan pålægge fabrikanter 
eller importører af tobaksvarer at udføre 
yderligere test eller fremlægge 
supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan vedtage emballage-
og mærkningsstandarder for alle nye 
tobaksvarer, der er godkendt som 
tobaksvarer med begrænset risiko, og som 
kan fravige direktivets krav, og de skal 
underrette Kommissionen om nævnte 
standarder.

Or. es

Ændringsforslag 403
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører 

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c).
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af tobaksvarer at udføre yderligere test 
eller fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

Medlemsstaternes nye system til 
godkendelse af markedsføringstilladelser 
skal fastsætte krav om:
1) videnskabelige risikovurderinger
2) evidensbaserede normer til at påvise 
sundhedsmæssige risici
3) reducerede skadelige stoffer i røg
4) bestemmelserne i henhold til stk. 1, 
litra a)-c)
5) markedsovervågning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning.
Krav om mærkning, skriftlige advarsler, 
produktbeskrivelser, emballage, måling, 
herunder målemetode, af tjære, nikotin og 
kulilte samt regler for tilsætningsstoffer, 
der anvendes i tobaksvarer med nedsat 
risiko, skal ligeledes omfattes af 
medlemsstaternes systemer til godkendelse 
af markedsføringstilladelser.
Medlemsstaterne kan pålægge fabrikanter 
eller importører af tobaksvarer at udføre 
yderligere tests eller fremlægge 
supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel, og 
underretter den om godkendelsesmetoden.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag åbner op for en markedsføring af tobaksvarer, der har en nedsat risiko 
i forhold til konventionelle tobaksvarer, og for en kommunikation om fordelene ved disse, 
såfremt de kompetente myndigheder i medlemsstaterne tillader denne.
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Ændringsforslag 404
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 
i stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 
Medlemsstaterne kan indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr. Medlemsstaterne har ret til 
at indføre særlige regler om mærkning og 
emballage, der afviger fra kravene i dette 
direktiv, for produkter med begrænset 
sundhedsfare, og de skal give 
Kommissionen meddelelse om disse 
regler.

Or. pt

Ændringsforslag 405
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

3. Tobaksvarer med nedsat risiko, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. På grund af de forskellige
risikoreducerede egenskaber ved 
tobaksvarer med nedsat risiko skal 
målemetoderne i henhold til artikel 4, 
indholdsstoffer i henhold til artikel 6 og 
mærkning og emballage i henhold til 
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artikel 7, 8, 9, 10, 12 og 13 tilpasses 
tilsvarende. De bestemmelser, der gælder, 
afhænger af, om det pågældende produkt 
falder ind under definitionen af røgfrie 
tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

Or. de

Ændringsforslag 406
Jan Březina

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).
Nye tobaksvarer, om hvilke det er 
videnskabeligt dokumenteret, at de er 
mindre skadelige end konventionelle 
tobaksvarer, kan, som en undtagelse fra 
artikel 12, stk. 1, litra b), mærkes med 
information om deres mindre skadelige 
egenskaber.

Or. cs

Ændringsforslag 407
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 

3. Medmindre de er godkendt i henhold til 
denne artikels stk. 2, skal nye kategorier af 
tobaksvarer, der markedsføres, overholde 
kravene i dette direktiv. De bestemmelser, 
der gælder, afhænger af, om det 
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røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

pågældende produkt falder ind under 
definitionen af røgfrie tobaksvarer i artikel 
2, nr. 29), eller definitionen af røgtobak i 
artikel 2, nr. 33).

Or. es

Ændringsforslag 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Afsnit III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IKKE-TOBAKSVARER udgår

Or. en

Ændringsforslag 409
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Nikotinholdige produkter

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.
3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.
4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. en

Begrundelse

Ikketobaksvarer bør ikke falde ind under anvendelsesområdet for dette direktiv. Det er ikke 
tilstrækkeligt blot at henvise til direktiv 2001/83/EF, da sidstnævnte ikke finder direkte 
anvendelse. E-cigaretter og tilsvarende produkter har en væsentligt lavere risiko 



AM\936769DA.doc 71/110 PE510.829v01-00

DA

sammenlignet med almindelige cigaretter og bør derfor være frit tilgængelige. En fremtidig 
regulering af direktiv 2001/83/EF kan kun finde sted inden for rammerne af en revision af 
sidstnævnte og efter en omfattende analyse af de sundhedsrisici, der er forbundet med disse 
produkter.

Ændringsforslag 410
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Nikotinholdige produkter

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.
3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.
4. Den i stk. 3 omhandlede 
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sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. en

Ændringsforslag 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Nikotinholdige produkter

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
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c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.
3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:
Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.
4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. en
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Ændringsforslag 412
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Begrundelse

NHP, navnlig e-cigaretter, er ikke omfattet af TVD. De forbrænder ikke tobak, og således 
indeholder de ingen af de 60 stoffer, der menes at være kræftfremkaldende i tobak, og som 
udskiller tjære eller kulilte, hvilket gør dem mindre giftige end cigaretter. Selv om de 
indeholder nikotin, ser det ud til, at e-cigaretter virker som en hjælp til rygestop. Der er 
iværksat mange undersøgelser af de eventuelle langtidsvirkninger, og derfor er det for tidligt i 
processen at lovgive herom.

Ændringsforslag 413
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Hvis nikotinholdige produkter
præsenteres som et egnet middel til 
behandling eller forebyggelse af 
sygdomme, må de kun markedsføres, hvis 
de er godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF:

Or. en

Begrundelse

Nikotinholdige produkter som e-cigaretter påstås ikke at forbedre folkesundheden og bør 
dermed ikke klassificeres som lægemidler. En sådan klassificering ville begrænse 
tilgængeligheden heraf på markedet, mens mere skadelige tobaksvarer fortsat ville være frit 
tilgængelige.
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Ændringsforslag 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

Or. pl

Ændringsforslag 415
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:

1. Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF:
(Hvis ændringsforslaget vedtages, udgår 
stk. 2-5 i denne artikel).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz



PE510.829v01-00 76/110 AM\936769DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 417
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 418
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget fra samme forslagsstillere om, at alle 
nikotinholdige produkter bør være omfattet af lægemiddellovgivningen.
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Ændringsforslag 419
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget fra samme forslagsstillere om, at alle 
nikotinholdige produkter bør være omfattet af lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 421
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 422
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller

b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 24 mg pr. ml eller

Or. de

Begrundelse

Når rygere skifter fra almindelige cigaretter til såkaldte e-cigaretter, har de i første omgang 
brug for 24 mg/ml. Kommissionens forslag vil således øge antallet af rygere på ny.

Ændringsforslag 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 424
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 

udgår
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plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

Or. en

Ændringsforslag 425
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en følge af forslaget fra samme forslagsstillere om, at alle 
nikotinholdige produkter bør være omfattet af lægemiddellovgivningen.

Ændringsforslag 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne indfører et forbud 
mod brug af nikotinholdige produkter på 
offentlige steder.

Or. pl

Ændringsforslag 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne indfører en 
mindstealder for køb af nikotinholdige 
produkter.

Or. pl

Begrundelse

For at nå direktivets mål er det nødvendigt at indføre en mindstealder for køb af produkter, 
der indeholder tobak og nikotin.

Ændringsforslag 428
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 431
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende ændring af de i stk. 1 angivne 
grænseværdier for mængden af nikotin 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. nl

Ændringsforslag 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. pl

Ændringsforslag 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

udgår

a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
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emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. pl

Ændringsforslag 434
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 

udgår
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og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. pl

Ændringsforslag 436
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 437
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 

udgår
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og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Or. nl

Ændringsforslag 438
Konrad Szymański

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

5. Kommissionen gennemfører inden den 
1. januar 2017 en undersøgelse af 
nikotinholdige produkter i samråd med de 
relevante interessenter og 
medlemsstaterne. Undersøgelsen 
indeholder en omfattende 
sikkerhedsevaluering, en risikovurdering 
og en cost-benefit-analyse samt 
forskellige potentielle lovgivningsmæssige 
løsningsmodeller.

Or. en

Begrundelse

E-cigaretter er ikke et lægemiddel, da det ikke påstås, at de forbedrer folkesundheden eller 
forebygger sygdomme. Og selv om de fordamper nikotin, er de heller ikke et tobaksprodukt. 
Derfor hører de ikke under hverken lægemiddel- eller tobaksproduktlovgivning. Dette 
ændringsforslag opfordrer til at gennemføre en undersøgelse for at fremlægge 
lovgivningsmæssige løsningsmodeller, der passer til disse nye produkter.

Ændringsforslag 439
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a



PE510.829v01-00 86/110 AM\936769DA.doc

DA

Nikotinholdige produkter
Nikotinholdige produkter må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Ændringsforslag 440
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
30 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
i artikel 10, stk. 4. Den skal dække mindst
15 % af arealet af den pågældende 
overflade på enkeltpakningen og af 
eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 18 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til
20 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

Or. de

Ændringsforslag 441
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
Delegerede retsakter må kun vedtages i 
tilfælde, hvor dette direktiv udtrykkeligt 
fastsætter en sådan delegation af 
beføjelser.

Or. de
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Begrundelse

Det virker ineffektivt at nævne alle delegationer, der er fastsat i dette direktiv, i de følgende 
stykker.

Ændringsforslag 442
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 443
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen for en 
periode på to år fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].
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fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. de

Begrundelse

For at øge Parlamentets kontrol skal delegationens varighed begrænses. To år virker 
passende, fordi Parlamentet også skal kunne udøve en vis kontrol med Kommissionen inden 
for en valgperiode.

Ændringsforslag 444
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, 
artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og
artikel 18, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. es

Ændringsforslag 445
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
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3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

4, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3 og
artikel 10, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9 og 
artikel 18, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 447
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
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retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 448
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 9, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. fr

Ændringsforslag 449
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. de

Ændringsforslag 450
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 
6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra [Til Publikationskontoret: 
Indsæt venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 451
Silvia-Adriana Ţicău



PE510.829v01-00 92/110 AM\936769DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode
fra [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden].

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den [Til Publikationskontoret: Indsæt 
venligst datoen for dette direktivs 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest seks måneder inden
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 452
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 453
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 454
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3 og artikel 
10, stk. 5, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 9, 
stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9 og 
artikel 18, stk. 5, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
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senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 456
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 457
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
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stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 458
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 9, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. fr
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Ændringsforslag 459
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, 
stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, 
artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 3, artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 
9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. de

Ændringsforslag 460
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
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hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 461
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 
14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og artikel 18, 
stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. es

Ændringsforslag 462
András Gyürk

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5,
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 463
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5,
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
8, stk. 4, artikel 9, stk. 3 og artikel 10, stk. 
5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 9, stk. 3, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9 og artikel 18, 
stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 465
Roger Helmer

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
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4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10,
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 4, 
artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 2, og 
artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 466
Paul Rübig

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de
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Ændringsforslag 467
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, og artikel 14, stk. 9, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 468
Hans-Peter Martin

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter den i artikel 25, stk. 
1, omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

1. Senest tre år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

Or. de
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Ændringsforslag 469
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen 
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det ville være en grov krænkelse af princippet om retssikkerhed, hvis medlemsstaterne 
indrømmes for mange fravigelser. Herudover spiller folkesundheden kun en rolle, for så vidt 
der er tale om rygeforbud i offentligheden. Folkesundheden er ikke knyttet til fremstilling, 
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udformning og salg af tobaksvarer.

Ændringsforslag 470
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser
berettiges af behovet for at beskytte
folkesundheden. Sådanne nationale
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 
hvorvidt de er begrundede, nødvendige og 
står i rimeligt forhold til de mål, der skal 
nås, og om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen
ikke har truffet nogen afgørelse inden for 
dette tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for, under 
overholdelse af traktaten, at bibeholde 
eller fastsætte strengere bestemmelser om 
produktion, import, salg og forbrug af 
tobaksvarer, som de finder nødvendige for 
at beskytte befolkningens sundhed, for så 
vidt disse bestemmelser ikke falder uden
for dette direktivs anvendelsesområde.

Or. en
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Ændringsforslag 471
Niki Tzavela

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene 
hensyn og skal være nødvendige og stå i 
rimeligt forhold til de mål, der skal nås. 
De må ikke være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 472
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene hensyn 
og skal være nødvendige og stå i rimeligt 
forhold til de mål, der skal nås. De må ikke 
være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til i 
overensstemmelse med traktaten at 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser vedrørende aspekter, der 
ikke er reguleret ved dette direktiv. De 
pågældende nationale bestemmelser skal 
være begrundet i tvingende almene hensyn 
og skal være nødvendige og stå i rimeligt 
forhold til de mål, der skal nås. De må ikke 
være et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult 
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begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og de må ikke bringe 
den fulde anvendelse af dette direktiv i 
fare.

begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Den sidste sætning er overflødig, fordi direktivet under alle omstændigheder skal 
gennemføres i national lovgivning i henhold til traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 473
Ewald Stadler

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv berører under ingen 
omstændigheder medlemsstaternes ret til 
at vedtage strengere regler, forudsat at de 
er af afgørende betydning for beskyttelsen 
af folkesundheden og ikke i for høj grad 
går ud over de standarder, der er fastsat i 
dette direktiv, eller ikke er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Overdrevne afvigelser ville være en grov krænkelse af princippet om retssikkerhed og aflede 
fra formålet med dette direktiv i stedet for at fremme det.

Ændringsforslag 474
Inês Cristina Zuber

Forslag til direktiv
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Samarbejde og støtte til medlemsstaterne
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Dette direktiv bør suppleres med støtte fra 
Unionens side til medlemsstaternes 
nationale sundhedssystemer med henblik 
på at sikre deres offentlige, generelle og 
gratis karakter, og hvis programmer bør 
sikre adgang til konsultationer om 
rygestop og tilhørende behandlinger.

Or. pt

Ændringsforslag 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer a) cigaretter og rulletobak

Or. en

Ændringsforslag 476
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer a) cigaretter og rulletobak

Or. pt

Ændringsforslag 477
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 478
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til at få godkendt nikotinholdige produkter som 
lægemidler for at undgå en periode, hvor disse produkter bliver fuldstændig fjernet fra 
markedet.

Ændringsforslag 479
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse produkter bør ikke reguleres i nærværende direktiv.

Ændringsforslag 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

b) nikotinholdige produkter

Or. pl

Ændringsforslag 481
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 48 
måneder] tillade markedsføring af 
nikotinholdige produkter, uden at de 
opfylder kravene i dette direktiv: 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig tid til at få godkendt nikotinholdige produkter som 
lægemidler for at undgå en periode, hvor disse produkter bliver fuldstændig fjernet fra 
markedet.

Ændringsforslag 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 42 
måneder] tillade markedsføring af andre 
tobaksvarer end cigaretter og rulletobak, 
uden at de opfylder kravene i dette 
direktiv: 
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Or. en

Ændringsforslag 483
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder ikke i kraft.

Or. nl

Ændringsforslag 484
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag - I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG I 

TILSÆTNINGSSTOFFER, DER ER 
GODKENDT TIL ANVENDELSE I 

TOBAKSVARER
Tilsætningsstoffets kemiske betegnelse -
funktion - tilladt maksimalgrænseværdi

Or. en

Begrundelse

Positivlisten for tilsætningsstoffer, som må anvendes i tobaksvarer, bør tilføjes som et nyt 
bilag til direktivet.


