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Amendement 281
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Andere rooktabak dan sigaretten en 
shagtabak is vrijgesteld van de 
verplichtingen van de artikelen 8 en 9. Op 
elke verpakkingseenheid voor andere 
rooktabak dan sigaretten en shagtabak 
staat de volgende in algemene 
bewoordingen opgestelde waarschuwing: 
"Roken is dodelijk / Roken is dodelijk –
Stop nu". Behalve de in algemene 
bewoordingen opgestelde waarschuwing 
staat op elke verpakkingseenheid en op 
elke buitenverpakking van die producten 
een van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in algemene 
bewoordingen opgestelde waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken.

Or. es

Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere rooktabak dan sigaretten en 
shagtabak is vrijgesteld van de verplichting 
om de informatieve boodschap bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwingen bedoeld in 
artikel 9 op te nemen. Behalve de in 
artikel 8, lid 1, bedoelde algemene 
waarschuwing staat op elke 

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

waarschuwing staat op elke 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van die producten een 
van de in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten. De in artikel 8, 
lid 1, bedoelde algemene waarschuwing 
omvat een verwijzing naar de diensten die 
helpen om te stoppen met roken in de zin 
van artikel 9, lid 1, onder b).

Or. el

Amendement 283
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene waarschuwing wordt 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

De in algemene bewoordingen opgestelde 
waarschuwing wordt aangebracht op de 
duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking, behalve op in de 
detailhandel gebruikte 
cellofaanverpakkingen. De in bijlage I 
bedoelde waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking, behalve op in de 
detailhandel gebruikte 
cellofaanverpakkingen.

Or. es

Amendement 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene waarschuwing wordt 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen. Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

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

Or. en

Amendement 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene waarschuwing wordt 
aangebracht op de duidelijkst zichtbare 
kant van de verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking. De in bijlage I bedoelde 
waarschuwende teksten worden 
afwisselend aangebracht, zodat zij 
regelmatig verschijnen.  Die 
waarschuwingen worden aangebracht op 
de andere duidelijkst zichtbare kant van de 
verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking.

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De waarschuwingen kunnen worden 
aangebracht met stickers, mits deze niet 
verwijderbaar zijn.

Or. en

Amendement 287
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1 bedoelde waarschuwende 
tekst beslaat 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en de buitenverpakking, behalve op in de 
detailhandel gebruikte 
cellofaanverpakkingen. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

Or. es

Amendement 288
Salvador Sedó i Alabart
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van verpakkingseenheden met 
een duidelijkst zichtbare kant van meer 
dan 75 cm2, beslaan de in de leden 2 en 3 
bedoelde waarschuwingen een 
oppervlakte van ten minste 22,5 cm2 op 
elk van deze kanten.  Dit wordt verhoogd 
tot 24 cm2 voor lidstaten met twee officiële 
talen en tot 26,25 cm2 voor lidstaten met 
drie officiële talen.

Or. es

Amendement 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wat evenwel verpakkingseenheden 
betreft die bestemd zijn voor andere 
producten dan sigaretten en waarvan het 
duidelijkst zichtbare oppervlak groter is 
dan 75 cm2, beslaan de in lid 2 bedoelde 
waarschuwingen ten minste 22,5 cm2 voor 
elk oppervlak. Voor lidstaten met twee 
officiële talen is dit 24 cm2 en voor 
lidstaten met drie officiële talen 26,25 
cm2.

Or. en

Amendement 290
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 291
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij verpakkingen waarvan de voor-
en achterkant groter is dan 75 cm2, 
moeten de gezondheidswaarschuwingen 
aan elk van beide kanten ten minste 22,5 
cm2 van de oppervlakte beslaan. Deze 
oppervlakte wordt verhoogd tot 24 cm2

voor lidstaten met twee officiële talen en 
tot 26,25 cm2 voor lidstaten met drie 
officiële talen.

Or. de

Amendement 292
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
De waarschuwingen kunnen worden 
aangebracht door middel van stickers, 
mits deze stickers niet kunnen loslaten.
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
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groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 
groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

Or. es

Amendement 293
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 
groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

a) aangebracht in vetgedrukte letters op 
een witte achtergrond. De 
waarschuwingen mogen ook in de vorm 
van stickers worden aangebracht, op 
voorwaarde dat deze permanent op de 
verpakking blijven zitten. Om aan de 
taalvereisten te voldoen mogen de lidstaten 
de puntgrootte van het lettertype zelf 
bepalen, mits de in hun wetgeving 
bepaalde lettergrootte een zo groot 
mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

Or. de

Motivering

Talloze producten, met uitzondering van sigaretten en shagtabak, worden door producenten 
en met name door kleine producenten uit derde landen geïmporteerd. Om die reden moet een 
duidelijke adres- en landaanduiding door middel van stickers worden aangebracht.

Amendement 294
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
Om aan de taalvereisten te voldoen mogen 
de lidstaten de puntgrootte van het 
lettertype zelf bepalen, mits de in hun 
wetgeving bepaalde lettergrootte een zo 
groot mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

a) aangebracht in zwarte vetgedrukte 
Helvetica-letters op een witte achtergrond. 
De waarschuwende teksten mogen op 
etiketten gedrukt zijn, mits deze etiketten 
niet verwijderd kunnen worden. Om aan 
de taalvereisten te voldoen mogen de 
lidstaten de puntgrootte van het lettertype 
zelf bepalen, mits de in hun wetgeving 
bepaalde lettergrootte een zo groot 
mogelijk deel van de voor de tekst 
bestemde ruimte beslaat;

Or. pt

Amendement 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)  

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b



AM\936769NL.doc 11/116 PE510.829v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 297
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Deze bepaling is niet gunstig voor de interne markt en heeft evenmin een positief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid en moet derhalve duidelijk en ondubbelzinnig worden 
geformuleerd.

Amendement 298
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 

Schrappen
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zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. nl

Amendement 299
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en
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Amendement 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De leden 1 en 5 van artikel 10 bevatten essentiële onderdelen van de richtlijn en vallen 
daarom buiten het toepassingsgebied van gedelegeerde handelingen
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Amendement 303
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onwaarschijnlijk dat zich een dergelijke fundamentele wijziging in de 
consumptiegewoonten zo snel zal voordoen dat deze kwestie niet aan de medewetgevers kan 
worden overgelaten. Door een delegatie van bevoegdheden ten aanzien van deze kwestie aan 
de Commissie zou de Commissie te grote discretionaire bevoegdheid krijgen.
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Amendement 305
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om die 
vrijstelling in te trekken als in een verslag 
van de Commissie wordt vastgesteld dat 
zich een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. pt

Amendement 306
Werner Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wordt zij aangebracht op de twee a) wordt zij afgedrukt of aangebracht op de 
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grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

twee grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;

Or. en

Motivering

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

Amendement 308
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële talen.

b) beslaat zij 15 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; dit
percentage wordt verhoogd tot 18 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
20 % voor lidstaten met drie officiële talen.

Or. de

Motivering

Bij een Eurobarometer-enquête verklaarde 82 % van de ondervraagden dat waarschuwingen 
niet van invloed zijn op hun keuze om al dan niet tabaksproducten te consumeren.

Amendement 309
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 1 en 2 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen.

Or. nl

Amendement 310
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 311
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Amendement 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze kwestie moet aan de medewetgevers worden overgelaten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 314
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) een tabaksproduct aanprijst op een 
manier die onjuist, misleidend of 
bedrieglijk is of een verkeerde indruk kan 
wekken over de kenmerken, gevolgen voor 
de gezondheid, risico's of emissies ervan;
b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische, 
genezende, verjongende, natuurlijke, 
biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid of het 
sociaal leven heeft;
c) verwijst naar een aroma, smaak, geur-
of smaakstoffen of andere additieven, of 
het ontbreken daarvan;
d) op een levensmiddel gelijkt.

Or. de

Motivering

Deze bepaling is niet gunstig voor de interne markt en heeft evenmin een positief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid.

Amendement 315
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, met uitzondering van gevallen 
waarin wetenschappelijk kan worden 
aangetoond dat de schadelijke werking 
aanzienlijk lager is dan die van reeds in 
de handel verkrijgbare tabaksproducten;

Or. de

Motivering

Bij de consumptie van tabaksproducten ontstaan door verbranding verschillende schadelijke 
stoffen. Het zou volstrekt lichtzinnig zijn om op dit tijdstip de ontwikkeling van 
tabaksproducten met minder schadelijke stoffen uit te sluiten. Bovendien zouden de 
producerende ondernemingen worden ontmoedigd om de gevolgen van de tabaksconsumptie 
verder te onderzoeken met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten.

Amendement 316
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct minder schadelijk is dan 
andere, of activerende, energetische,
genezende, verjongende, natuurlijke, 
biologische of anderszins positieve 
gevolgen voor de gezondheid of het 
sociaal leven heeft;

b) de suggestie wekt dat een bepaald 
tabaksproduct genezende, verjongende of 
anderszins positieve gevolgen voor de 
gezondheid heeft;

Or. de

Motivering

Tabaksproducten verschillen wat betreft werking. De mondige consument laat zich in zijn 
keuze voor bepaalde tabaksproducten minder door de productbeschrijving leiden dan door 
het subjectieve gevoel dat door de consumptie van dergelijke producten wordt gewekt. De 
categorieën "energetisch" en "activerend" zijn subjectief, terwijl de categorieën "biologisch"
en "natuurlijk" niet kunnen worden ontkend voor zover de consumptie van tabaksproducten 
ontegenzeggelijk tot biochemische reacties leidt.
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Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. pl

Amendement 319
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Sigaretten blijven een legaal product en onderscheiden zich gewoonlijk door hun specifieke 
smaak, waarop producenten kunnen wijzen. De enige uitzondering vormen gevallen waarin 
dit misleidend is wat betreft de gevolgen van de producten voor de gezondheid; deze gevallen 
worden evenwel door het bepaalde onder a) en b) afgedekt.

Amendement 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze formulering kan ertoe leiden dat beschrijvingen als "American blend" (waaraan rokers 
informatie kunnen ontlenen over de smaak van het product en het gebruikte tabaksmengsel) 
niet meer mogen gebruikt. Er is geen objectieve reden om deze bepaling zo algemeen te 
formuleren.

Amendement 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bepaalde in lid 1, onder c), is 
niet van toepassing op sigaren en 
pijptabak.

Or. en
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Amendement 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot 
teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, bijvoorbeeld 
kleefetiketten, stickers, reclamebijlagen, 
krasbiljetten en hoezen, of kunnen 
betrekking hebben op de vorm van het 
tabaksproduct zelf. Sigaretten met een 
diameter van minder dan 7,5 mm worden 
geacht misleidend te zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 323
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot
teksten, symbolen, namen, handelsmerken, 
al dan niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
zijn teksten, symbolen, namen, 
handelsmerken, al dan niet figuratieve 
tekens, misleidende kleuren, bijvoegsels of 
ander extra materiaal, die de suggestie 
wekken dat een bepaald tabaksproduct 
minder schadelijk is dan andere.

Or. de
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Motivering

Concurrentievoordelen van Europese producenten vanwege de vormgeving van de verpakking 
mogen niet ter discussie worden gesteld als de vormgeving niet misleidend is.

Amendement 324
Francesco De Angelis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op 
de vorm van het tabaksproduct zelf.
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen.

Or. en

Motivering

Het verbod op "misleidende kleuren" is ongegrond en de betekenis van deze term is uiterst 
subjectief. Het verbod op sigaretten met een kleinere diameter en de verwijzing naar de vorm 
van het product zijn in dit artikel misplaatst. Een verbod op dergelijke producten zou illegale 
handel in de hand werken, de keuzevrijheid voor de consument beperken, innovatie 
belemmeren en de concurrentie tenietdoen.

Amendement 325
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, bijvoegsels of ander 
extra materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. de

Motivering

De formulering "misleidende kleuren" werpt aanzienlijke problemen ten aanzien van de 
zekerheid op en biedt elke lidstaat de mogelijkheid om in het kader van de uitvoering van de 
richtlijn andere kleuren te verbieden. Dit zou tot grote rechtsonzekerheid leiden en staat 
haaks op de door de Commissie bepleite doelstelling om de interne markt te harmoniseren.

Amendement 326
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
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Or. el

Amendement 327
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. pt

Amendement 328
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
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Or. en

Amendement 329
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.
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zijn.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk waarom zogenaamde 'slim'-sigaretten misleidend zouden zijn. Het gaat 
om een algemeen gebruikelijk product, dat geen hoger risico voor de gezondheid inhoudt.

Amendement 331
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Amendement 332
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
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kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. de

Motivering

Een dergelijke wettelijk vastgestelde veronderstelling zou gebaseerd zijn op een niet bestaand 
onderzoek en moet om die reden van de hand worden gewezen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf. 
Sigaretten met een diameter van minder 
dan 7,5 mm worden geacht misleidend te 
zijn.

2. De verboden elementen en kenmerken 
omvatten maar zijn niet beperkt tot teksten, 
symbolen, namen, handelsmerken, al dan 
niet figuratieve tekens, misleidende 
kleuren, bijvoegsels of ander extra 
materiaal, bijvoorbeeld kleefetiketten, 
stickers, reclamebijlagen, krasbiljetten en 
hoezen, of kunnen betrekking hebben op de 
vorm van het tabaksproduct zelf.

Or. en

Amendement 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart



PE510.829v01-00 30/116 AM\936769NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 2 is niet van toepassing op 
handelsmerken die op 19 december 2012 
reeds bestonden.

Or. en

Amendement 335
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden
1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. nl

Motivering

De voorgestelde beperkingen van verpakking zouden rooktabak producerende kmo's 
disproportioneel treffen. Zij zijn immers vooral actief in niches via productdiversificatie, 
zoals bv. potten tabak, en zouden met deze maatregelen de "unique selling proposition"
verliezen. Hoewel ik begrip heb voor de inspanningen om rokers aan te manen om 
gezondheidsoverwegingen te stoppen met roken blijkt dat de verpakking geen invloed heeft op 
het beginnen roken (Eurobarometer 2012 - nr. 385).

Amendement 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Verschijningsvorm en inhoud van 
verpakkingseenheden



PE510.829v01-00 32/116 AM\936769NL.doc

NL

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.
2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Or. en
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Motivering

Het beoogde effect van deze bepaling is niet duidelijk, zodat deze beperking van de vrijheid 
van de producenten om een legaal product in de handel te brengen, onevenredig lijkt.

Amendement 337
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 

Schrappen
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verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. es

Amendement 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten. 
Een verpakkingseenheid shagtabak bevat 
ten minste 40 g tabak.

Or. en

Amendement 340
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak, al dan 
niet voorzien van een klep die de opening 
bedekt. Indien de buidel is voorzien van 
een klep, bedekt deze ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
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verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. pt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak is balk- of cilindervormig of 
heeft de vorm van een buidel, d.w.z. een 
rechthoekige zak met een klep die de 
opening bedekt. De klep van de buidel 
bedekt ten minste 70 % van de voorkant 
van het pakje. Een verpakkingseenheid 
sigaretten bevat ten minste 20 sigaretten. 
Een verpakkingseenheid shagtabak bevat 
ten minste 20 g tabak.

Or. en

Amendement 342
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 

1. Een verpakkingseenheid van sigaretten 
is balkvormig. Een verpakkingseenheid 
van shagtabak heeft de vorm van een 
buidel, d.w.z. een rechthoekige zak met 
een klep die de opening bedekt. De klep 
van de buidel bedekt ten minste 70 % van 
de voorkant van het pakje. Een 
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verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 20 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

verpakkingseenheid sigaretten bevat ten 
minste 19 sigaretten. Een 
verpakkingseenheid shagtabak bevat ten 
minste 40 g tabak.

Or. en

Amendement 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. en

Amendement 344
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan 
uit karton of een zacht materiaal, en mag 
niet voorzien zijn van een andere opening 
dan een klapdeksel die na de eerste 
opening opnieuw kan worden gesloten of 
verzegeld. Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

Schrappen

Or. es
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Amendement 345
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld. 
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking scharniert enkel aan 
de achterkant van de verpakking.

2. Een sigarettenverpakking kan bestaan uit 
karton of een zacht materiaal, en mag niet 
voorzien zijn van een andere opening dan 
een klapdeksel die na de eerste opening 
opnieuw kan worden gesloten of verzegeld. 
Het klapdeksel van een 
sigarettenverpakking, indien aanwezig,
scharniert enkel aan de achterkant van de 
verpakking.

Or. pt

Amendement 346
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle buitenoppervlakken van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking van rooktabak worden 
op de volgende wijze gestandaardiseerd:
a) zij zijn niet voorzien van enig 
handelsmerk of andersoortig merkteken, 
afgezien van de merknaam en alternatieve 
namen voor het tabaksproduct;
b) ) zij hebben een donkere, 
onaantrekkelijke kleur die door de 
Commissie wordt bepaald;
c) de merknaam en elke alternatieve 
naam:
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i) wordt niet meer dan één keer op enig 
oppervlak vermeld;
ii) wordt horizontaal onder en in dezelfde 
richting als de gecombineerde 
gezondheidswaarschuwing aangegeven in 
het midden van de overblijvende ruimte 
op de voor- en achterkant van de 
eenheidsverpakking en elke 
buitenverpakking;
iii) voldoet aan de nadere voorschriften 
als vastgesteld in lid 3.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt het voorstel van de rapporteur voor gestandaardiseerde 
verpakkingen omdat het zich nu tot alle rooktabak uitstrekt. Daarnaast is het belangrijk dat 
de standaardkleur donker en onaantrekkelijk is, aangezien aangetoond is dat een dergelijke 
kleur effectiever is dan lichtere kleuren.

Amendement 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 348
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 349
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 

Schrappen
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te waarborgen.

Or. en

Amendement 350
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 351
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 

Schrappen
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integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. de

Amendement 352
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de 
integriteit van de 
gezondheidswaarschuwingen voor de 
eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 354
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor de 
vorm en de afmetingen van
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om 
gedetailleerdere voorschriften voor het 
aanbrengen van 
gezondheidswaarschuwingen op 
verpakkingseenheden vast te stellen voor 
zover die voorschriften noodzakelijk zijn 
om de goede zichtbaarheid en de integriteit 
van de gezondheidswaarschuwingen voor 
de eerste opening, tijdens de opening en na 
het hersluiten van de verpakkingseenheid 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 355
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. pt

Amendement 358
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 359
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 360
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Amendement 361
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. nl

Amendement 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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om voor 
verpakkingseenheden van andere 
tabaksproducten dan sigaretten en 
shagtabak de balk- of cilindervorm 
verplicht te stellen als in een verslag van 
de Commissie wordt vastgesteld dat zich 
een aanzienlijke verandering in de 
omstandigheden heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 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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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig 
identificatienummer. Om hun integriteit te 
waarborgen, worden eenduidige 
identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
zijn voorzien van een eenduidig, veilig en 
niet-kopieerbaar identificatienummer. Om 
hun integriteit te waarborgen, worden 
eenduidige identificatienummers zodanig 
afgedrukt/aangebracht dat ze niet 
verwijderd kunnen worden, dat ze 
onuitwisbaar zijn en op geen enkele wijze 
verborgen of onderbroken worden, 
inclusief wanneer dat gebeurt door middel 
van accijnszegels of prijsstickers of door 
het openen van de verpakking. Voor 
producten die buiten de Unie worden 
geproduceerd, gelden de verplichtingen 
van dit artikel slechts voor die welke 
bestemd zijn voor de markt van de Unie of 
daar in de handel worden gebracht.

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het eenduidig identificatienummer 
maakt de bepaling mogelijk van:

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

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 366
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het volg- en traceersysteem brengt hoge lasten met zich mee voor de producenten. De 
verplichting dat aan de hand van de informatie zelfs de detaillist moet kunnen worden 
bepaald, zal door kleine producenten vrijwel niet kunnen worden nageleefd, aangezien zij 
gebruik maken van tussenhandelaren. Informatie over de beoogde afzetmarkt is in elk geval 
belangrijk om illegale handel tegen te kunnen gaan, maar de bepaling van de individuele 
detaillist lijkt niet relevant. Bovendien gaat de tekst van het Commissievoorstel verder dan de 
regeling die is overeengekomen in de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van 
tabaksgebruik.
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Amendement 367
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste detaillist, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
marktdeelnemers die betrokken zijn bij de 
handel in tabaksproducten, van de 
producent tot de laatste marktdeelnemer 
vóór de eerste klant, van alle 
verpakkingseenheden het in bezit krijgen, 
alle intermediaire bewegingen en het niet 
langer in hun bezit hebben registreren. Aan 
deze verplichting kan worden voldaan door 
registratie in geaggregeerde vorm, bv. van 
buitenverpakkingen, mits het volgen en 
traceren van verpakkingseenheden 
mogelijk blijft.

Or. en

Motivering

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

Amendement 368
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten eisen dat op alle 
verpakkingseenheden van tabaksproducten 
die in de handel worden gebracht behalve 
het eenduidig identificatienummer een 
zichtbaar, onvervalsbaar 
veiligheidskenmerk van ten minste 1 cm² 
staat, dat zodanig is afgedrukt of 
aangebracht dat het niet verwijderd kan 
worden, dat het onuitwisbaar is en op geen 

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

enkele wijze verborgen of onderbroken 
wordt, inclusief wanneer dat gebeurt door 
middel van accijnszegels of prijsstickers of 
andere elementen waarin de wetgeving 
voorziet.

Or. en

Amendement 370
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. en

Amendement 371
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. nl

Amendement 372
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) om de centrale elementen (zoals duur, 
verlengbaarheid, vereiste expertise, 
vertrouwelijkheid) van het in lid 6 
bedoelde contract te bepalen, met inbegrip 
van regelmatig toezicht en evaluatie;
b) om de technische normen te bepalen 
om ervoor te zorgen dat de systemen die 
worden gebruikt voor het eenduidig 
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identificatienummer en de daarmee 
verband houdende functies in de gehele 
Unie met elkaar verenigbaar zijn, en
c) om de technische normen voor het 
veiligheidskenmerk en de mogelijke 
afwisseling daarvan te bepalen en die aan 
te passen aan de wetenschappelijke, 
technische en marktontwikkelingen.

Or. de

Amendement 373
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. De leden 1 tot en met 8 zijn op 
sigaretten en shagtabak van toepassing 
vanaf drie jaar na de in artikel 25, lid 1, 
genoemde datum, en op alle andere 
tabaksproducten vanaf zeven jaar na die 
datum.

Or. en
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Motivering

Het in te voeren volg- en traceersysteem is uiterst complex en is tot dusver nog niet op de 
beoogde schaal getest. Daarom zijn langere termijnen voor de invoering van het systeem 
redelijk, met name gelet op kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijkheid voor de 
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regulering van de bestanddelen van tabak 
voor oraal gebruik berust bij de lidstaat 
waar de verkoop is toegestaan op grond 
van artikel 151 van de Akte van 
Toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden. Tabak voor oraal gebruik moet 
derhalve worden vrijgesteld van naleving 
van de bepalingen in artikel 6 van de 
onderhavige richtlijn.

Or. sv

Motivering

Vanwege het algemene verbod op de verkoop van tabak voor oraal gebruik binnen de EU is 
er in internationaal verband geen interesse om de bestanddelen van tabak voor oraal gebruik 
op EU-niveau te reguleren. In plaats daarvan moeten deze op nationaal niveau worden 
gereguleerd door de lidstaat (Zweden) waar de verkoop van tabak voor oraal gebruik is 
toegestaan. Het door de Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn is niet afdoende ten 
aanzien van bijvoorbeeld additieven die schadelijk zijn voor de gezondheid. De stoffen die de 
gezondheid kunnen aantasten, worden totaal ongemoeid gelaten, terwijl gewone smaakstoffen 
streng worden gereguleerd.

Amendement 380
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Titel II – hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Verkoop van tabaksproducten

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met amendementen van dezelfde auteurs betreffende verkoop via 
het internet en uitstalling bij verkooppunten.

Amendement 381
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 382
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten op afstand

Verkoop van tabaksproducten via het 
internet

Or. en

Motivering

De verkoop van tabaksproducten via het internet dient geheel te worden verboden, niet alleen 
de grensoverschrijdende verkoop. Het is heel moeilijk om online doeltreffende 
leeftijdscontroles uit te voeren.

Amendement 383
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 

1. De lidstaten verbieden de verkoop van 
tabaksproducten via het internet binnen 
hun grondgebied.
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waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

(Ter vervanging van het hele artikel.)

Or. en

Motivering

Bij tabaksverkoop via het internet is het moeilijk om de leeftijdsbeperkingen te handhaven. De 
onlineverkoop van tabak is vaak niet in overeenstemming met de bestaande wetgeving, 
bijvoorbeeld inzake gezondheidswaarschuwingen. Negen lidstaten hebben al een verbod op 
de verkoop van tabak via het internet ingevoerd en een EU-verbod is waarschijnlijk de 
gemakkelijkste volgende stap.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verplichten detaillisten die 
grensoverschrijdende verkopen op afstand
aan consumenten in de Unie willen 
verrichten om zich te registreren bij de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar 
de detaillist is gevestigd en in de lidstaat 
waar zich de daadwerkelijke of potentiële 
consument bevindt. Buiten de Unie 
gevestigde detaillisten moeten zich 
registreren bij de bevoegde autoriteiten in 
de lidstaat waar zich de daadwerkelijke of 
potentiële consument bevindt. Alle 
detaillisten die grensoverschrijdende 
verkopen op afstand willen verrichten, 

1. De lidstaten verbieden
grensoverschrijdende verkopen van 
tabaksproducten op afstand.
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verstrekken de bevoegde autoriteiten ten 
minste de volgende informatie:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam of handelsnaam en het 
permanente adres van de bedrijfsruimten 
van waaruit de tabaksproducten worden 
geleverd;

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de datum waarop is begonnen met het 
aanbieden van tabaksproducten voor 
grensoverschrijdende verkopen op afstand 
aan het publiek door middel van diensten 
van de informatiemaatschappij;

Schrappen

Or. en

Amendement 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 



PE510.829v01-00 60/116 AM\936769NL.doc

NL

Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het adres van de daarvoor gebruikte 
website(s) en alle pertinente informatie 
die nodig is om de website(s) te 
identificeren.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten publiceren de volledige lijst van 
alle bij hen geregistreerde detaillisten 
overeenkomstig de voorschriften en 
garanties in Richtlijn 95/46/EG. 
Detaillisten mogen tabaksproducten 
slechts door middel van verkoop op 
afstand in de handel brengen vanaf het 
tijdstip waarop de naam van de detaillist 
in de betrokken lidstaten is gepubliceerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien dat nodig is om de naleving van 
de voorschriften te waarborgen en de 
handhaving ervan te vergemakkelijken, 
mogen de lidstaten van bestemming eisen 
dat de detaillist een natuurlijk persoon 
aanwijst die ervoor zorgt dat de 
tabaksproducten, voor zij de consument 
bereiken, in overeenstemming zijn met de 
nationale bepalingen die in de lidstaat van
bestemming ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Detaillisten die op afstand verkopen, 
zijn uitgerust met een 
leeftijdscontrolesysteem dat op het tijdstip 
van de verkoop nagaat of de koper de in 
de nationale wetgeving van de lidstaat van 
bestemming voorgeschreven 
minimumleeftijd heeft. De 
detailhandelaar of de aangewezen 
natuurlijke persoon deelt aan de bevoegde 
autoriteiten een beschrijving van de 
details en de werking van het 
leeftijdscontrolesysteem mee.

Schrappen

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Persoonsgegevens van de consument 
worden enkel verwerkt overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG en worden niet 
bekendgemaakt aan de producent van 
tabaksproducten, aan ondernemingen die 
deel uitmaken van dezelfde groep 
ondernemingen of aan enige andere 
derde. Persoonsgegevens worden niet 
gebruikt of doorgegeven voor andere 
doelen dan deze aankoop. Dit geldt ook 
als de detaillist deel uitmaakt van een 
producent van tabaksproducten.

Schrappen

Or. en

Amendement 392
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Grensoverschrijdende verkoop van 
tabaksproducten
De maximale hoeveelheid vanuit een 
andere lidstaat ingevoerde producten kan 
worden vastgesteld voor alle 
tabaksproducten als bedoeld in deze 
richtlijn. Deze hoeveelheid wordt door de 
lidstaten vastgesteld volgens de 
berekeningsmethode die zij geschikt 
achten (bv.: per persoon, per voertuig, in 
totaal voor meerdere tabaksproducten).
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Or. fr

Amendement 393
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Uitstalling van tabak bij verkooppunten

1. De lidstaten verbieden de uitstalling 
van tabak bij verkooppunten en 
verkoopautomaten op hun grondgebied.
2. Tabaksproducten worden volledig aan 
het zicht van de klant onttrokken, behalve 
tijdens de aan- of verkoop van 
tabaksproducten, inventarisaties, het 
aanvullen van de voorraden, 
personeelstrainingen of onderhoud van de 
opslageenheid.
3. Het tonen van tabaksproducten om de 
redenen die in lid 2 zijn vermeld, is alleen 
toegestaan gedurende de tijd die nodig is 
om die taken te verrichten.
4. Prijzen van tabaksproducten worden in 
gestandaardiseerde vorm vermeld. Het 
afficheren van pakketaanbiedingen of 
speciale kortingen is niet toegestaan.

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten van de EU en EVA-landen is reeds een verbod op de uitstalling van 
tabak bij verkooppunten en op verkoopautomaten van kracht. In 2010 werd Noorwegen door 
een tabaksonderneming voor de rechter gedaagd wegens belemmering van de handel. De 
rechter stelde Noorwegen in het gelijk, maar de zaak toont aan dat EU-maatregelen 
noodzakelijk zijn.  In de richtsnoeren voor de toepassing van artikel 13 van de FCTC wordt 
verklaard dat de uitstalling van tabaksproducten bij verkooppunten neerkomt op reclame en 
promotie. De richtsnoeren bevatten de aanbeveling om een volledig verbod op het uitstallen 
van tabaksproducten bij verkooppunten in te stellen.
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Amendement 394
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Grensoverschrijdende verkoop van 

tabaksproducten op afstand
De lidstaten verbieden 
grensoverschrijdende verkopen van 
tabaksproducten op afstand.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten

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

Or. en

Amendement 396
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten

Kennisgeving van nieuwsoortige 
tabaksproducten en van nieuwsoortige 
tabaksproducten die mogelijk minder 
risico's opleveren

Or. pt

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten kennis geven van elk 
nieuwsoortig tabaksproduct dat zij in de 
betrokken lidstaten in de handel willen 
brengen en van de producten waarover zij 
op basis van solide wetenschappelijk 
bewijs willen beweren dat die minder 
schadelijk zijn of minder risico's 
opleveren dan traditionele 
tabaksproducten. De kennisgeving wordt 
zes maanden voor de beoogde datum van 
het in de handel brengen in elektronische 
vorm ingediend en gaat vergezeld van een 
gedetailleerde beschrijving van het 
betrokken product en van informatie over 
de ingrediënten en de emissies 
overeenkomstig artikel 5. De producenten 
en importeurs die kennis geven van een 
nieuwsoortig tabaksproduct verstrekken de 
betrokken bevoegde autoriteiten ook:

Or. pt

Amendement 399
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 401
Salvador Sedó i Alabart

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) andere beschikbare en relevante 
informatie, met inbegrip van een risico-
batenanalyse van het product, de 
verwachte effecten voor de beëindiging 
van het tabaksgebruik, de verwachte 

Schrappen



PE510.829v01-00 68/116 AM\936769NL.doc

NL

effecten voor het beginnen met 
tabaksgebruik en andere verwachte 
percepties door de consument.

Or. es

Amendement 402
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten stellen alle informatie die 
zij op grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie. De
lidstaten kunnen van de eisen van de 
richtlijn afwijkende verpakkings- en 
etiketteringsnormen aannemen voor alle 
nieuwe tabaksproducten waarvoor een 
vergunning wordt verleend als product 
met een beperkt risico, en delen deze 
normen mee aan de Commissie.

Or. es

Amendement 403
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat de 
producenten en importeurs van 
tabaksproducten hun bevoegde autoriteiten 

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

elke nieuwe of bijgewerkte informatie als 
bedoeld in lid 1, onder a) tot en met c), 
meedelen.

Het nieuwe toelatingssysteem van de 
lidstaten moet de volgende eisen stellen:
1. wetenschappelijke evaluatie van de 
risico's;
2. op feiten gebaseerde normen voor het 
aantonen van gezondheidsrisico's;
3. vermindering van schadelijke 
bestanddelen in rook;
4. de bepalingen van lid 1, onder a tot en 
met c;
5. observatie van de markt nadat de 
producten in de handel zijn gebracht.
De eisen ten aanzien van etikettering, 
waarschuwende teksten, 
productbeschrijvingen, verpakking, 
meting, inclusief meetmethode, van teer, 
nicotine en koolmonoxide, evenals 
regelingen voor additieven die bij 
tabaksproducten met een lager risico 
worden gebruikt, moeten eveneens in het 
toelatingssysteem van de lidstaten zijn 
opgenomen.

De lidstaten mogen verlangen dat de 
tabaksproducenten of -importeurs 
aanvullende proeven verrichten of 
aanvullende informatie verstrekken. De 
lidstaten stellen alle informatie die zij op 
grond van dit artikel ontvangen ter 
beschikking van de Commissie en stellen 
de Commissie in kennis van de 
toelatingsmethode.
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Or. de

Motivering

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

Amendement 404
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 405
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 406
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Nieuwsoortige tabaksproducten die in de 
handel worden gebracht, voldoen aan de 
vereisten van deze richtlijn. Welke 
bepalingen van toepassing zijn, hangt af 
van de vraag of de producten onder de 
definitie van rookloos tabaksproduct in 
artikel 2, punt 29, dan wel van rooktabak in 
artikel 2, punt 33, vallen. Nieuwe 
categorieën tabaksproducten waarvan 
wetenschappelijk is aangetoond dat ze 
minder schadelijk zijn dan conventionele 
tabaksproducten mogen in afwijking van 
de bepalingen van artikel 12, lid 1, letter b 
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voorzien worden van informatie over hun 
afwijkende schadelijkheid.

Or. cs

Amendement 407
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Behalve indien een vergunning is 
verleend overeenkomstig lid 2 van dit 
artikel, voldoen nieuwsoortige
tabaksproducten die in de handel worden 
gebracht aan de vereisten van deze 
richtlijn. Welke bepalingen van toepassing 
zijn, hangt af van de vraag of de producten 
onder de definitie van rookloos 
tabaksproduct in artikel 2, punt 29, dan wel 
van rooktabak in artikel 2, punt 33, vallen.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Titel III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

NIET-TABAKSPRODUCTEN Schrappen

Or. en

Amendement 409
Jürgen Creutzmann

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

Artikel 18 Schrappen
Nicotinehoudende producten
1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:
a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of
b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of
c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.
3. Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
volgende gezondheidswaarschuwing:
Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.
4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:
a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
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percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.
5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Or. en

Motivering

Niet-tabaksproducten dienen niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn te vallen. Een 
verwijzing naar Richtlijn 2001/83/EG volstaat op zichzelf niet, aangezien die richtlijn nog 
niet direct toepasbaar is. E-sigaretten en soortgelijke producten hebben een aanzienlijk lager 
risico dan klassieke sigaretten en moeten daarom vrij verkrijgbaar zijn. Een toekomstige 
reglementering in het kader van Richtlijn 2001/83/EG is alleen mogelijk in verband met een 
herziening daarvan en na uitvoering van een diepgaande analyse van de gezondheidsrisico's 
van deze producten.

Amendement 410
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Nicotinehoudende producten
1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:
a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of
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b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of
c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.
3.Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
volgende gezondheidswaarschuwing:
Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.
4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:
a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.
5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
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afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Nicotinehoudende producten
1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:
a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of
b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of
c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.
3.Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
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volgende gezondheidswaarschuwing:
Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.
4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:
a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 
35 % voor lidstaten met drie officiële 
talen.
5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Or. en

Amendement 412
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr
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Motivering

NHP, met name elektronische sigaretten, vallen niet onder de richtlijn tabaksproducten. Ze 
verbranden geen tabak, dus geen van de 60 zogenaamd kankerverwekkende stoffen van tabak, 
en maken teer noch koolmonoxide vrij, wat ze minder toxisch maakt dan sigaretten. Hoewel 
elektronische sigaretten nicotine bevatten, lijken ze een middel te zijn om te stoppen met 
roken. Aangezien er momenteel nog veel studies naar de mogelijke effecten op de lange 
termijn worden uitgevoerd, is het nog te vroeg om hiervoor regels op te stellen.

Amendement 413
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

1. Als nicotinehoudende producten worden 
aangediend als hebbende therapeutische 
of profylactische eigenschappen met 
betrekking tot ziekten, mogen deze slechts 
in de handel worden gebracht als zij 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten:

Or. en

Motivering

Van nicotinehoudende producten zoals elektronische sigaretten wordt niet beweerd dat zij de 
gezondheid van de mens bevorderen en deze producten moeten niet worden aangemerkt als 
geneesmiddel. Als dergelijke producten als zodanig zouden worden aangemerkt, zou de 
beschikbaarheid ervan op de markt worden beperkt, terwijl schadelijkere tabaksproducten 
vrij verkrijgbaar blijven.

Amendement 414
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende nicotinehoudende 1. Nicotinehoudende producten mogen 
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producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

slechts in de handel worden gebracht als zij 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten.

Or. pl

Amendement 415
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De volgende nicotinehoudende 
producten mogen slechts in de handel 
worden gebracht als zij overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegelaten:

1. Nicotinehoudende producten mogen 
slechts in de handel worden gebracht als zij 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten:

(Als dit amendement wordt aangenomen, 
worden de leden 2 tot en met 5 van dit 
artikel geacht te worden geschrapt.)

Or. en

Motivering

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

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) producten die per eenheid meer dan 2 
mg nicotine bevatten, of

Schrappen

Or. pl

Amendement 417
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of

Schrappen

Or. en

Amendement 418
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) producten die per eenheid meer dan 
2 mg nicotine bevatten, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs om alle nicotinehoudende 
producten te onderwerpen aan de geneesmiddelenwetgeving.

Amendement 419
Michèle Rivasi
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs om alle nicotinehoudende 
producten te onderwerpen aan de geneesmiddelenwetgeving.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of

Schrappen

Or. pl

Amendement 421
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of

Schrappen

Or. en
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Amendement 422
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 4 mg per ml, of

b) producten met een nicotineconcentratie 
van meer dan 24 mg per ml, of

Or. de

Motivering

Als rokers van normale sigaretten overstappen op zogeheten e-sigaretten, hebben ze in het 
begin 24 mg/l nodig.  Het voorstel van de Commissie zou derhalve weer leiden tot een stijging 
van het aantal rokers.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.

Schrappen

Or. pl

Amendement 424
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.

Schrappen

Or. en

Amendement 425
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) producten waarvan het bedoelde 
gebruik resulteert in een gemiddelde 
maximale piekplasmaconcentratie van 
meer dan 4 ng nicotine per ml.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorstel van dezelfde auteurs om alle nicotinehoudende 
producten te onderwerpen aan de geneesmiddelenwetgeving.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten voeren een verbod in op 
het gebruik van nicotinehoudende 
producten op openbare plaatsen.
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Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten voeren een 
minimumleeftijd in voor de 
toegankelijkheid van nicotinehoudende 
producten.

Or. pl

Motivering

In overeenstemming met het doel van deze richtlijn is de invoering van een minimumleeftijd 
voor het kopen van tabaks- en nicotinehoudende producten noodzakelijk.

Amendement 428
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.

Schrappen

Or. pl

Amendement 431
Laurence J.A.J. Stassen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in lid 1 
bedoelde hoeveelheden nicotine bij te 
werken, gelet op de wetenschappelijke 
ontwikkelingen en de overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG verleende 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van nicotinehoudende producten.

Schrappen

Or. nl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op elke verpakkingseenheid en op elke 
buitenverpakking van nicotinehoudende 
producten met een nicotinegehalte onder 
de in lid 1 vermelde waarden staat de 
volgende gezondheidswaarschuwing:

Schrappen

Dit product bevat nicotine en kan uw 
gezondheid schaden.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 3 bedoelde 
gezondheidswaarschuwing voldoet aan de 
vereisten van artikel 10, lid 4. Bovendien:

Schrappen

a) wordt zij aangebracht op de twee 
grootste oppervlakten van de 
verpakkingseenheid en van elke 
buitenverpakking;
b) beslaat zij 30 % van de buitenvoorkant 
of -achterkant van de verpakkingseenheid 
en van elke buitenverpakking; Dit 
percentage wordt verhoogd tot 32 % voor 
lidstaten met twee officiële talen en tot 35 
% voor lidstaten met drie officiële talen.

Or. pl

Amendement 434
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. pl

Amendement 436
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 437
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 438
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 22 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
vereisten in de leden 3 en 4 aan te passen, 
rekening houdend met de 
wetenschappelijke en 
marktontwikkelingen, en om de plaats, het 
formaat, de layout, het ontwerp en de 
afwisseling van de 
gezondheidswaarschuwingen vast te 
stellen en aan te passen.

5. De Commissie voert vóór 1 januari 
2017 in overleg met relevante 
belanghebbenden en de lidstaten een 
onderzoek uit naar nicotinehoudende 
producten. Dit onderzoek omvat een brede 
veiligheidsevaluatie, een risicobeoordeling 
en een kosten-batenanalyse, en bevat een 
reeks mogelijke wetgevingsopties.

Or. en
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Motivering

Elektronische sigaretten zijn geen geneesmiddel, aangezien er niet van wordt beweerd dat zij 
de menselijke gezondheid verbeteren of ziekten voorkomen. Evenmin zijn zij tabaksproducten, 
ondanks dat er nicotine in wordt verdampt. Bijgevolg vallen ze niet onder de 
geneesmiddelenwetgeving en ook niet onder de wetgeving voor tabaksproducten. Dit 
amendement voorziet in een onderzoek om voor deze nieuwe producten passende 
wetgevingsopties voor te leggen.

Amendement 439
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Nicotinehoudende producten

Nicotinehoudende producten mogen 
slechts in de handel worden gebracht als 
zij overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
zijn toegelaten.

Or. en

Amendement 440
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 30 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 32 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 35 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.

3. De gezondheidswaarschuwing voldoet 
aan de vereisten van artikel 10, lid 4. Zij 
beslaat ten minste 15 % van de voorkant of 
achterkant van de verpakkingseenheid en 
van elke buitenverpakking. Dit percentage 
wordt verhoogd tot 18 % voor lidstaten met 
twee officiële talen en tot 20 % voor 
lidstaten met drie officiële talen.
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Or. de

Amendement 441
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden. 
Gedelegeerde handelingen kunnen 
uitsluitend worden vastgesteld in gevallen 
waarvoor in deze richtlijn uitdrukkelijk 
een dergelijke bevoegdheidsdelegatie is 
voorzien.

Or. de

Motivering

Het is wellicht niet efficiënt om elke afzonderlijke bevoegdheidsdelegatie in deze richtlijn in 
de volgende leden op te noemen.

Amendement 442
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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toegekend voor onbepaalde tijd met 
ingang van [Publicatiebureau: gelieve de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

Or. nl

Amendement 443
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [Publicatiebureau:
gelieve de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn in te vullen].

2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor twee jaar met 
ingang van [Publicatiebureau: gelieve de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

Or. de

Motivering

Met het oog op een betere parlementaire controle moet de duur van de bevoegdheidsdelegatie 
worden beperkt. Twee jaar is wellicht wenselijk, omdat het Parlement de mogelijkheid moet 
krijgen ook binnen een zittingsperiode een zekere controle op de Commissie te kunnen 
uitoefenen.

Amendement 444
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 3, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. es

Amendement 445
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10,
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, en artikel 
10, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. en
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Amendement 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 9, 
lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van 
[Publicatiebureau: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen].

Or. en

Amendement 447
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10,
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, 
artikel 11, lid 3, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].
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Or. en

Amendement 448
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

Or. fr

Amendement 449
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
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toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

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

Or. de

Amendement 450
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3,
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen].

2. De in artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, 
artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen].

Or. en

Amendement 451
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, 
lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, 
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artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [Publicatiebureau: gelieve de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn in 
te vullen]. 

artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van [Publicatiebureau: gelieve 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn in te vullen]. De Commissie stelt 
uiterlijk zes maanden voor het einde van 
de termijn van vijf jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen die 
verlenging verzet.

Or. ro

Amendement 452
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE510.829v01-00 98/116 AM\936769NL.doc

NL

Or. de

Amendement 453
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 454
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, artikel 
4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, 
artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, 

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

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 456
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2, artikel 3, lid 3, artikel 
4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, 
artikel 6, lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, 
lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, 
artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, 
lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

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

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 458
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 459
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 460
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
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maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. de

Amendement 461
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 11, lid 3, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. es
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Amendement 462
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 
4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 
9, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, 
lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 463
Alajos Mészáros

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 
3, en artikel 10, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
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vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 
4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 
9, artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 
13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en
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Amendement 465
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 
4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 
9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, artikel 18, 
lid 2, en artikel 18, lid 5, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als de 
Raad voor het verstrijken van die termijn 
de Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 466
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, 
artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, 
lid 9, artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, 
artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, 
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artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

artikel 14, lid 9, artikel 18, lid 2, en 
artikel 18, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. de

Amendement 467
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, 
lid 4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, 
artikel 6, lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, 
lid 3, artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, 
artikel 13, lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, 
lid 9, artikel 18, lid 2, en artikel 18, lid 5,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met twee maanden worden 

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 
4, artikel 6, lid 3, artikel 6, lid 9, artikel 6, 
lid 10, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, 
artikel 10, lid 5, artikel 11, lid 3, artikel 13, 
lid 3, artikel 13, lid 4, artikel 14, lid 9, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
termijn met twee maanden worden 
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verlengd. verlengd.

Or. fr

Amendement 468
Hans-Peter Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 469
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften 
invoeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 
en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Die nationale 
voorschriften worden samen met de 

Schrappen
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motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na 
de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 
voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

Or. de

Motivering

De rechtszekerheid zou ernstig worden aangetast als de lidstaten te veel mogen afwijken in 
hun voorschriften. Bovendien speelt de volksgezondheid alleen een rol bij rookverboden in de 
openbare ruimte en staat dit aspect helemaal los van de productie, presentatie en verkoop van 
tabaksproducten.

Amendement 470
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op grond van dwingende redenen in 
verband met de bescherming van de 
volksgezondheid mag een lidstaat voor 
onder deze richtlijn vallende materies 
echter strengere nationale voorschriften 
handhaven die op alle producten van 
toepassing zijn. Een lidstaat mag ook 
strengere nationale voorschriften 
invoeren om redenen die verband houden 
met de specifieke situatie van die lidstaat, 

2. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om, met inachtneming 
van het Verdrag, strengere nationale 
voorschriften voor de productie, invoer, 
verkoop en consumptie van 
tabaksproducten te handhaven of in te 
voeren als zij deze nodig achten voor de
bescherming van de volksgezondheid, voor 
zover zulke voorschriften buiten de 
reikwijdte van de bepalingen van deze 
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en mits die voorschriften gerechtvaardigd 
zijn door de bescherming van de 
volksgezondheid. Die nationale 
voorschriften worden samen met de 
motivering voor de handhaving of 
invoering ervan aan de Commissie ter 
kennis gebracht. Binnen zes maanden na 
de datum van ontvangst van de 
kennisgeving keurt de Commissie die 
voorschriften goed of af, nadat zij, 
rekening houdend met het hoge niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
dat deze richtlijn tot stand brengt, heeft 
nagegaan of zij al dan niet 
gerechtvaardigd, noodzakelijk en 
evenredig aan hun doel zijn en of zij geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
een verkapte beperking van de handel 
tussen de lidstaten vormen. Wanneer de 
Commissie binnen de genoemde periode 
geen besluit neemt, worden de nationale 
voorschriften geacht te zijn goedgekeurd.

richtlijn vallen.

Or. en

Amendement 471
Niki Tzavela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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integrale toepassing van deze richtlijn niet 
in gevaar brengen.

Or. en

Amendement 472
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het laatste gedeelte van de zin is overbodig, aangezien de richtlijn toch al in 
overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag moet worden omgezet.

Amendement 473
Ewald Stadler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn laat het recht van de 
lidstaten onverlet om strengere 
voorschriften te voorzien, voor zover zij 
noodzakelijk worden geacht voor de 
bescherming van de volksgezondheid en 
niet in buitensporige mate afwijken van 
de in deze richtlijn opgenomen normen 
dan wel niet buiten de werkingssfeer van 
deze richtlijn vallen.

Or. de

Motivering

Buitensporige afwijkingen zouden een grove aantasting van de rechtszekerheid betekenen en 
de doelstelling van de richtlijn meer schaden dan goeddoen.

Amendement 474
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 24 bis
Samenwerking en ondersteuning van 

lidstaten
Deze richtlijn wordt vanuit de EU 
vergezeld van steun aan de nationale 
gezondheidsstelsels van de lidstaten, om 
er zorg voor te dragen dat deze hun 
openbare karakter bewaren en voor 
iedereen gratis toegankelijk zijn; zij 
dienen in hun programma's de 
toegankelijkheid van consulten en 
behandelingen op het gebied van stoppen 
met roken te waarborgen. 

Or. pt
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Amendement 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tabaksproducten; a) sigaretten en shagtabak;

Or. en

Amendement 476
Maria do Céu Patrão Neves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tabaksproducten; a) sigaretten en shag;

Or. pt

Amendement 477
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 478
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om nicotinehoudende producten toe te laten als 
farmaceutische producten, teneinde te voorkomen dat deze producten voor een bepaalde 
periode geheel uit de handel worden genomen.

Amendement 479
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze producten moeten niet bij deze richtlijn worden gereglementeerd.

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nicotinehoudende producten met een 
nicotinegehalte onder de in artikel 18, lid 

b) nicotinehoudende producten;
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1, vermelde waarde;

Or. pl

Amendement 481
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen toestaan dat 
nicotinehoudende producten die niet aan 
deze richtlijn voldoen, in de handel 
worden gebracht tot [Publicatiebureau: 
gelieve de juiste datum in te vullen: 
inwerkingtreding + 48 maanden].

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is om nicotinehoudende producten toe te laten als 
farmaceutische producten, teneinde te voorkomen dat deze producten voor een bepaalde 
periode geheel uit de handel worden genomen.

Amendement 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 483
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Deze richtlijn treedt niet in werking.

Or. nl

Amendement 484
Michèle Rivasi
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage –I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage -I 

Voor gebruik in tabaksproducten 
goedgekeurde additieven
Chemische benaming van het additief -
werking – toegestane 
maximumconcentratie

Or. en

Motivering

De positieve lijst van additieven die in tabaksproducten kunnen worden gebruikt, moet als een 
nieuwe bijlage in de richtlijn worden ingevoegd.


