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Ändringsförslag 281
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter 
och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter 
och rulltobak ska undantas från 
skyldigheterna i artiklarna 8 och 9. Alla 
styckförpackningar med tobaksvaror för 
rökning som inte är cigaretter eller 
rulltobak ska vara försedda med den 
allmänna varningstexten ”Rökning 
dödar/Rökning dödar – Sluta röka nu”. 
Utöver den allmänna varningstexten ska 
varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av dessa varor vara 
försedd med en varningstext som anges i 
bilaga I. I den allmänna varningstexten ska 
det ingå rökavvänjningsinformation.

Or. es

Ändringsförslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter 
och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 

Andra tobaksvaror för rökning än cigaretter 
och rulltobak ska inte undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
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anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Or. el

Ändringsförslag 283
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på 
den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer regelbundet. 
Dessa varningstexter ska tryckas på den 
näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.

Den allmänna varningstexten ska tryckas 
på den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, med undantag för de 
genomskinliga omslag som används i 
detaljhandeln. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer regelbundet. 
Dessa varningstexter ska tryckas på den 
näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, med undantag för de 
genomskinliga omslag som används i 
detaljhandeln.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 

Den allmänna varningen ska tryckas eller 
sättas fast så att den inte kan avlägsnas på 
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och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning.

den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer regelbundet.
Dessa varningstexter ska tryckas eller 
sättas fast så att de inte kan avlägsnas på 
den näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.

Or. en

Ändringsförslag 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning.

Den allmänna varningen ska tryckas eller 
sättas fast så att den inte kan avlägsnas på 
den mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning. De varningstexter som 
förtecknas i bilaga I ska alterneras på ett 
sådant sätt att de förekommer regelbundet.
Dessa varningstexter ska tryckas eller 
sättas fast på den näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.

Or. en

Motivering

Bördan att trycka varningar på paket med låga produktionsvolymer blir oproportionerligt 
stor framför allt för små och medelstora företag. Ett klistermärke bör tillåtas eftersom det är 
rådande praxis.

Ändringsförslag 286
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varningstexterna får sättas fast med hjälp 
av klistermärken, förutsatt att dessa inte 
kan avlägsnas.

Or. en

Ändringsförslag 287
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

2. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning, med undantag för de 
genomskinliga omslag som används i 
detaljhandeln. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. es

Ändringsförslag 288
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller styckförpackningar där den 
mest synliga ytan är större än 75 cm2 ska 
ytan för de varningstexter som avses i 
punkterna 2 och 3 vara minst 22,5 cm2 på 
varje sida. Denna yta ska ökas till 24 cm² 
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för medlemsstater med två officiella språk 
och till 26,25 cm² för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. es

Ändringsförslag 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller styckförpackningar 
avsedda för andra varor än cigaretter där 
den mest synliga ytan är större än 75 cm2, 
ska ytan för de varningstexter som avses i 
punkt 2 vara minst 22,5 cm2 på varje sida. 
Denna yta ska ökas till 24 cm2 för 
medlemsstater med två officiella språk
och till 26,25 cm2 för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 290
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den allmänna varning och den 
varningstext som avses i punkt 1 ska vara

4. Den allmänna varningstexten och den 
varningstext som avses i punkt 1 ska vara

Or. es

Ändringsförslag 291
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För förpackningar vars fram- och 
baksida är större än 75 cm2 måste 
hälsovarningarna utgöra minst 22,5 cm2

av respektive yta. Denna yta ska ökas till 
24 cm2 för medlemsstater med två 
officiella språk och till 26,25 cm2 för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 292
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; varningstexten 
får sättas fast med hjälp av självhäftande 
etiketter, förutsatt att dessa inte kan 
avlägsnas. För att ta hänsyn till språkkrav 
får medlemsstaterna bestämma storleken 
på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten får största 
möjliga effekt på ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. es

Ändringsförslag 293
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med fet stil i svart på vit 
bakgrund; hälsovarningarna får också 
placeras på klistermärken, förutsatt att 
dessa är permanent fästa på 
förpackningen; för att ta hänsyn till 
språkkrav får medlemsstaterna bestämma 
storleken på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten täcker största 
möjliga andel av ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. de

Motivering

Många produkter med undantag för cigaretter och rulltobak importeras av tillverkare och 
särskilt av små tillverkare från tredjeländer. Här krävs en målinriktad märkning avseende 
adresser och länder med hjälp av klistermärken.

Ändringsförslag 294
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet
stil i svart på vit bakgrund; 
varningstexterna får sättas fast med hjälp 
av klistermärken, förutsatt att dessa inte 
kan avlägsnas; för att ta hänsyn till 
språkkrav får medlemsstaterna bestämma 
storleken på typsnittet, förutsatt att den 
typsnittsstorlek som fastställs i deras 
lagstiftning innebär att texten täcker största 
möjliga andel av ytan som reserverats för 
den föreskrivna texten,

Or. pt
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Ändringsförslag 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med styckförpackningens och 
med eventuell ytterförpacknings övre kant,

b) centrerade på den yta där de ska tryckas
eller sättas fast, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,

Or. en

Motivering

Bördan att trycka varningar på paket med låga produktionsvolymer blir oproportionerligt 
stor framför allt för små och medelstora företag. Ett klistermärke bör tillåtas eftersom det är 
nuvarande praxis.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med styckförpackningens och 
med eventuell ytterförpacknings övre kant,

b) centrerade på den yta där de ska tryckas
eller sättas fast så att de inte kan 
avlägsnas, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,

Or. en

Ändringsförslag 297
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
3 mm bred inom ytan som reserverats för 
texten till varningen.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen har inte någon positiv effekt på vare sig den inre marknaden eller skyddet av 
folkhälsan och bör därför formuleras klart och tydligt.

Ändringsförslag 298
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 299
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 

utgår
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kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 10.1 och 10.5 utgör väsentliga delar av direktivet och omfattas därför inte av 
delegerade akter.

Ändringsförslag 303
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Det är osannolikt att en sådan betydande förändring av konsumtionsmönstren skulle ske så 
snabbt att frågan inte kan ställas till medlagstiftarna. En delegering till kommissionen skulle 
ge kommissionen alltför stora skönsmässiga befogenheter.

Ändringsförslag 305
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 306
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tryckas på de två största ytorna av (a) tryckas på den mest synliga ytan av 



AM\936769SV.doc 15/110 PE510.829v01-00

SV

styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,

styckförpackningen och dessutom på alla
eventuella ytterförpackningar som används 
för produkten, med undantag för 
genomskinliga omslag,

Or. de

Ändringsförslag 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,

a) tryckas eller sättas fast på de två största 
ytorna av styckförpackningen och på 
eventuella ytterförpackningar,

Or. en

Motivering

Bördan att trycka varningar på paket med låga produktionsvolymer blir oproportionerligt 
stor, framför allt för små och medelstora företag. Ett klistermärke bör tillåtas eftersom det är 
rådande praxis.

Ändringsförslag 308
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

(b) täcka 15 procent av utsidan av den 
avsedda ytan på styckförpackningen och 
eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 18 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 20 procent för medlemsstater med 
tre officiella språk.

Or. de
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Motivering

I en Eurobarometerundersökning uppger 82 procent av de tillfrågade att varningar inte har 
någon inverkan på deras beslut att konsumera tobaksvaror eller inte.

Ändringsförslag 309
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 310
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 311
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Or. en

Motivering

Frågan bör avgöras av medlagstiftarna.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 

utgår
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utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 314
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla 
någon del eller något inslag som

utgår

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans 
egenskaper, hälsoeffekter, risker eller 
utsläpp,
b) antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra eller har 
vitaliserande, energigivande, läkande, 
föryngrande, naturliga, ekologiska eller 
på annat sätt positiva hälsoeffekter eller 
sociala konsekvenser,
c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,
d) liknar ett livsmedel.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen har inte någon positiv effekt på vare sig den inre marknaden eller skyddet av 
folkhälsan.
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Ändringsförslag 315
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra, med undantag 
av fall där det vetenskapligt kan bevisas 
att de skadliga effekterna är betydligt 
mindre jämfört med tobaksvaror som 
redan finns i handeln,

Or. de

Motivering

Vid konsumtion av tobaksvaror uppstår olika skadliga ämnen genom förbränningsprocessen. 
Det vore fullkomligt oseriöst att i dagsläget utesluta en utveckling av tobaksvaror som ger 
upphov till mindre skadliga ämnen, och detta skulle dessutom innebära att tillverkarna 
förlorade motivationen att fortsätta att undersöka effekterna av tobakskonsumtion i syfte att 
utveckla nya produkter.

Ändringsförslag 316
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 
konsekvenser,

b) antyder att en viss tobaksvara har 
läkande, föryngrande eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter,

Or. de

Motivering

Tobaksvaror har olika effekt. När medvetna konsumenter väljer tobaksvara orienterar de sig 
mindre efter produktbeskrivningen än efter den faktiska subjektiva upplevelse som följer av 
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konsumtionen av denna produkt. Kategorierna ”energigivande” och ”vitaliserande” effekt är 
av subjektiv karaktär, kategorierna ”ekologisk” och ”naturlig” effekt kan godtas i den mån 
konsumtion av tobaksvaror obestridligen leder till biokemiska reaktioner.

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 319
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c



AM\936769SV.doc 21/110 PE510.829v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. en

Motivering

Cigaretter är fortfarande en laglig produkt. De skiljer sig i regel åt genom sin speciella smak, 
vilket tillverkarna måste kunna påpeka. Det enda undantaget är när detta är vilseledande i 
fråga om produktens hälsoeffekter, men sådana fall omfattas av led a och b.

Ändringsförslag 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Or. en

Motivering

Denna formulering skulle kunna förhindra användningen av beskrivningar såsom ”American 
blend” (som ger information till rökare om produktens smak och använd tobaksblandning). 
Det finns inga objektiva skäl för att ge denna bestämmelse en så bred formulering.

Ändringsförslag 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelsen i punkt 1 ska inte gälla 
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cigarrer och piptobak.

Or. en

Ändringsförslag 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form. 
Cigaretter med en diameter på mindre än 
7,5 mm ska anses vara vilseledande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 

2. Förbjudna delar och inslag är symboler, 
namn, varumärken, figurativa eller icke 
figurativa tecken, vilseledande färger, 
material som läggs i förpackningen eller 
fästs på den eller annat tilläggsmaterial 
som ger intryck av att en viss tobaksvara 
är mindre skadlig än andra.
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själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

Or. de

Motivering

EU-tillverkarnas konkurrensfördelar när det gäller förpackningens utformning får inte 
ifrågasättas såvida de inte är vilseledande.

Ändringsförslag 324
Francesco De Angelis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i 
förpackningen eller fästs på den eller 
annat tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor.

Or. en

Motivering

Det finns ingen grund för att förbjuda ”vilseledande färger” och tolkningen av det begreppet 
blir mycket subjektiv. Förbudet mot cigaretter med mindre diameter och hänvisningen till 
tobaksvarans form är olämpliga i denna artikel. Att förbjuda sådana produkter skulle 
underlätta olaglig handel, minska konsumenternas valfrihet och kväva konkurrensen.

Ändringsförslag 325
Paul Rübig
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, material som 
läggs i förpackningen eller fästs på den 
eller annat tilläggsmaterial såsom 
självhäftande etiketter, klistermärken, 
skrapfält eller hylsor eller något som har 
anknytning till själva tobaksvarans form.

Or. de

Motivering

Formuleringen ”vilseledande färger” medför stora definitionssvårigheter och gör det möjligt 
för varje medlemsstat att vid införlivandet av direktivet förbjuda andra färger. Detta skulle 
leda till avsevärd rättsosäkerhet och strider mot kommissionens uttalade mål att harmonisera 
den inre marknaden.

Ändringsförslag 326
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. 
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anses vara vilseledande.

Or. el

Ändringsförslag 327
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. pt

Ändringsförslag 328
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
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själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

själva tobaksvarans form.

Or. en

Ändringsförslag 329
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter,
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
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etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

Motivering

Det är oklart varför en tunn cigarett skulle vara vilseledande. Det är en vanligt 
förekommande produkt som inte medför någon ökad hälsorisk.

Ändringsförslag 331
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. en

Ändringsförslag 332
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.

Or. de

Motivering

Ett sådant antagande i lagstiftningen skulle bygga på en studie som inte existerar och kan 
därför inte godtas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 ska inte gälla varumärken 
som existerade den 19 december 2012.

Or. en

Ändringsförslag 335
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 

innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
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lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. nl

Motivering

De förpackningsbegränsningar som föreslås skulle drabba små och medelstora företag som 
framställer tobaksvaror för rökning oproportionellt hårt. De är framför allt verksamma i 
branschnischer genom produktdiversifiering, t.ex. tobak på burk, och skulle förlora sitt unika 
försäljningserbjudande (”Unique Selling Proposition”) genom dessa åtgärder. Jag har 
visserligen förståelse för ansträngningarna för att få rökare att sluta röka på grund av 
hälsoskäl, men det har visat sig att förpackningen inte bidrar till att människor inte börja 
röka (Eurobarometer 2012 – nr 385).

Ändringsförslag 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 

innehåll
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1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.
2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

Or. en

Motivering

Det är oklart vilka effekter denna bestämmelse skulle få och därför är inskränkningen av 
producenternas rätt att marknadsföra en laglig produkt oproportionerlig.
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Ändringsförslag 337
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 338
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen.
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med cigaretter ska innehålla minst 
20 cigaretter. En styckförpackning med 
rulltobak ska innehålla minst 40 gram 
tobak.

Or. en

Ändringsförslag 340
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida. 
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka eventuellt med en 
flik som täcker öppningen. Påsens 
eventuella flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida.
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska vara rätblocksformad 
eller cylinderformad eller ha formen av en 
påse, dvs. en rektangulär ficka med en flik 
som täcker öppningen. Påsens flik ska 
täcka minst 70 % av förpackningens 
framsida. En styckförpackning med
cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter.
En styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 20 gram tobak.

Or. en

Ändringsförslag 342
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida.
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 
med rulltobak ska ha formen av en påse, 
dvs. en rektangulär ficka med en flik som 
täcker öppningen. Påsens flik ska täcka 
minst 70 % av förpackningens framsida.
En styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 19 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

Or. en
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Ändringsförslag 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 344
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 345
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock, om det 
finns ett sådant, får endast vara fästat 
baktill på paketet.

Or. pt

Ändringsförslag 346
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla yttersidor av styckförpackningen 
och eventuell ytterförpackning till tobak 
för rökning ska standardiseras på 
följande sätt:
a) De får inte innehålla något varumärke 
eller något annat märke utöver 
tobaksvarans varunamn eller en variant 
därav.
b) De ska ha en mörk, oattraktiv färg som 
fastställs av kommissionen.
c) Varunamnet och eventuella varianter 
därav
i) får inte visas på mer än ett ställe på 
varje yta,
ii) ska visas horisontellt under, och i 
samma riktning som, den kombinerade 
hälsovarningen, centrerat i det utrymme 
som kvarstår på framsidan och baksidan 
av styckförpackningen och alla eventuella 
ytterförpackningar,
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iii) ska uppfylla alla eventuella mer 
detaljerade regler enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Ändringen förstärker föredragandens förslag om standardiserade förpackningar genom att 
utsträcka det till alla former av tobak för rökning. Det är också viktigt att standardfärgen är 
mörk och oattraktiv eftersom det har visat sig vara effektivare än ljusare färger.

Ändringsförslag 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 348
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 

utgår
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styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. pt

Ändringsförslag 349
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 

utgår
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hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. en

Ändringsförslag 351
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 352
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 

utgår
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under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. nl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 354
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana regler 
är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende anbringandet av hälsovarningar
på styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
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under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Or. en

Ändringsförslag 355
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 357
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 358
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 359
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 360
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 361
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning som är 
säker och omöjlig att kopiera. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den unika identitetsmärkningen ska 
göra det möjligt att fastställa

2. Den identitetsmärkning som anges i 
punkt 1 ska göra det möjligt att fastställa

Or. en
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Ändringsförslag 365
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället,

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första kunden,

Or. en

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 366
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till den första kunden.

Or. en

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.
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Ändringsförslag 367
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det
första återförsäljningsstället, registrerar 
alla styckförpackningar när de kommer i 
deras besittning, samt alla mellanliggande 
led och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före den
första kunden, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning samt alla mellanliggande led och 
när de slutligen lämnar deras besittning.
Denna skyldighet kan uppfyllas genom 
registrering i aggregerad form, exempelvis 
av ytterförpackningar, under förutsättning 
att spårning av styckförpackningar 
fortfarande är möjlig.

Or. en

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 368
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
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som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan det
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan den
första kunden, inbegripet importörer, 
lageranläggningar och transportföretag.
Utrustningen ska kunna läsa och överföra 
uppgifterna elektroniskt till en anläggning 
för datalagring i enlighet med punkt 6.

Or. en

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

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

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

8. Utöver den identitetsmärkning som 
anges i punkt 1 ska medlemsstaterna kräva 
att alla styckförpackningar med 
tobaksvaror som släpps ut på marknaden är 
försedda med en synlig och 
manipulationssäker säkerhetsmärkning på 
minst 1 cm², vilken ska vara tryckt eller 
fastsatt, inte kunna avlägsnas eller utplånas 
och inte på något sätt får döljas eller brytas, 
inbegripet genom skattemärken, 
prismärkning eller andra inslag som krävs 
enligt lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 370
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. en

Ändringsförslag 371
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
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sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

Or. nl

Ändringsförslag 372
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal 
som avses i punkt 6, inbegripet 
övervakning och utvärdering av avtalen,
b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och 
tillhörande funktioner är fullt förenliga 
med varandra i hela unionen,
c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.
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Or. de

Ändringsförslag 373
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från 
tillämpningen av punkterna 1–8 under en 
period av fem år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av
fem år efter det datum som avses i
artikel 25.1.

10. Punkterna 1–8 ska börja tillämpas på 
cigaretter och rulltobak tre år efter det 
datum som avses i artikel 25.1 och på alla 
andra tobaksprodukter sju år efter det 
datumet.

Or. en

Motivering

Det spårningssystem som ska införas är mycket komplicerat och har hittills inte testats i en 
sådan skala. Därför är längre undantagsperioder rimliga, inte minst för små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, 
Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av
fem år efter det datum som avses i 
artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Or. en

Ändringsförslag 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av
fem år efter det datum som avses i 
artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
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Österrike, Finland och Sverige. Österrike, Finland och Sverige. Detta 
förbud får dock inte påverka historiskt 
traditionella tobaksvaror för användning i 
munnen, vilka kan tillåtas av enskilda 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 378
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska förbjuda
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige.

Medlemsstaterna ska reglera utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Or. fr

Ändringsförslag 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret för att reglera innehållet i snus 
åligger det medlemsland där försäljning 
är tillåten i enlighet med artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige. Snus bör därför undantas 
från bestämmelserna i artikel 6 i detta 
direktiv.

Or. sv
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Motivering

På grund av det generella förbudet mot försäljning av snus inom EU saknas det 
gränsöverskridande intresset för att reglera innehållet i snus på EU-nivå. Detta bör i stället 
regleras nationellt av det medlemsland (Sverige) där försäljningen är tillåten. Kommissionens 
förslag till direktiv är otillräckligt när det gäller reglering av exempelvis hälsofarliga 
tillsatser. De ämnen som kan vara farliga för hälsan lämnas helt utan ingripande medan 
vanliga smaktillsatser regleras hårt.

Ändringsförslag 380
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror

Or. en

Motivering

För att säkerställa överensstämmelse med samma författares ändringsförslag rörande 
internetförsäljning och skyltning på försäljningsstället.

Ändringsförslag 381
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 382
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror via internet

Or. en

Motivering

All internetförsäljning bör förbjudas, inte bara gränsöverskridande försäljning. Det är mycket 
svårt att utföra en effektiv ålderskontroll på nätet.

Ändringsförslag 383
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
försäljning av tobaksvaror via internet på 
sitt territorium.

(Ska ersätta hela artikeln.)

Or. en
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Motivering

Det är svårt att kontrollera efterlevnaden för åldersbegränsningar för tobaksförsäljning via 
internet. Internetförsäljningen av tobak bryter ofta mot befintlig lagstiftning, till exempel vad 
gäller hälsovarningar. Nio medlemsstater har redan förbjudit internetförsäljning av tobak, 
och ett gemensamt EU-förbud är troligen den enklaste lösningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning 
till konsumenter i unionen att registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 385
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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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

utgår
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 

utgår
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konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 

utgår
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direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 392
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Gränsöverskridande försäljning av 
tobaksvaror
Den största varukvantitet som får införas 
från en annan medlemsstat får fastställas 
för alla tobaksvaror som omfattas av detta 
direktiv. Kvantiteten ska fastställas av 
medlemsstaterna enligt en 
beräkningsmetod som de finner lämplig 
(t.ex. per person, per fordonsslag, 
sammanlagt för flera tobaksvaror).

Or. fr

Ändringsförslag 393
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Butiksskyltning av tobaksvaror

1. Medlemsstaterna ska inom sina 
territorier förbjuda skyltning av 
tobaksvaror och tobaksautomater på 
försäljningsstället.
2. Tobaksvaror ska döljas helt och hållet 
för kunden förutom under köp eller 
försäljning av tobaksvaror eller 
inventering, lagerfyllning, 
personalutbildning eller underhåll av 
förvaringsenheten.
3. Tobaksvaror får visas av de skäl som 
anges i punkt 2 endast så länge som det är 
nödvändigt för att slutföra uppgifterna 
i fråga.
4. Priserna på tobaksvaror ska anges i ett 
standardiserat format. Inga 
paketerbjudanden eller särskilda rabatter 
får visas.

Or. en

Motivering

Förbud mot butiksskyltning och tobaksautomater förekommer redan i ett antal EU- och 
Eftaländer. Ett tobaksbolag stämde 2010 Norge i domstol för att landet skapade ett 
handelshinder. Domstolen dömde till Norges förmån, men målet visar att EU måste vidta 
åtgärder. I ramkonventionens riktlinjer för genomförande av artikel 13 fastställs att 
exponering av tobaksvaror på försäljningsställen utgör reklam och marknadsföring. Ett 
totalförbud mot all skyltning för tobaksvaror på försäljningsställen rekommenderas.

Ändringsförslag 394
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
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Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Medlemsstaterna ska förbjuda 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Marknadsgodkännande och anmälan av 
tobaksvaror av ny typ och mindre skadliga 
tobaksprodukter

Or. en

Ändringsförslag 396
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och av 
potentiellt mindre skadliga tobaksvaror av 
ny typ

Or. pt

Ändringsförslag 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna.
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för marknadsgodkännande av 
tobaksprodukter som medför lägre risk. 
Systemet ska medföra rimliga avgifter. 
Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ
och tobaksvaror som medför lägre risk 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna med en 
ansökan. Denna ansökan ska lämnas i 
elektroniskt format sex månader innan man 
planerar att släppa ut varan på marknaden 
och ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan, all 
föreslagen märkning, 
användningsförhållanden, produktens 
sammansättning, tillverkning och 
kontrollförfaranden samt uppgifter om 
ingredienser och utsläpp enligt artikel 5.
Tillverkare och importörer som ansöker 
om godkännande för försäljning av en 
tobaksvara som medför lägre risk ska 
också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. en

Ändringsförslag 398
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 



PE510.829v01-00 64/110 AM\936769SV.doc

SV

typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna. 
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna och som de, 
med stöd av välgrundade vetenskapliga 
bevis, avser att hävda är mindre skadliga 
eller farliga än konventionella 
tobaksprodukter. Anmälan ska lämnas i 
elektroniskt format sex månader innan man 
planerar att släppa ut varan på marknaden 
och ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan samt 
uppgifter om ingredienser och utsläpp 
enligt artikel 5. Tillverkare och importörer 
som anmäler en tobaksvara av ny typ ska 
också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Or. pt

Ändringsförslag 399
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft, särskilt när det gäller dess 
ingredienser och utsläpp,

a) relevanta vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, särskilt när det gäller 
dess ingredienser och utsläpp,

Or. es

Ändringsförslag 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

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland
ungdomars, och

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av hur 
produkten uppfattas och används av 
konsumenterna, inklusive märkning, samt
olika konsumentgruppers preferenser,
särskilt ungdomars, och

Or. en

Ändringsförslag 401
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) annan tillgänglig och relevant 
information, inklusive en analys av risk 
och nytta med produkten, de förväntade 
effekterna vad gäller avvänjning från 
tobakskonsumtion, de förväntade 
effekterna vad gäller tillvänjning till 
tobakskonsumtion och andra förväntade 
konsumentreaktioner.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 402
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses 
i punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt

2. Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna får införa bestämmelser 
om förpackning och märkning för alla 



PE510.829v01-00 66/110 AM\936769SV.doc

SV

att föreskriva att tillverkare eller 
importörer av tobaksvaror utför
ytterligare provningar eller lämnar 
ytterligare information. Medlemsstaterna 
ska göra alla uppgifter som tagits emot 
enligt denna artikel tillgängliga för 
kommissionen. Medlemsstaterna ska ha 
rätt att införa ett tillståndssystem och ta ut 
en proportionerlig avgift.

nya tobaksvaror som godkänts som 
produkter som medför lägre risk, vilka får 
skilja sig från kraven i detta direktiv. De 
måste meddela dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Or. es

Ändringsförslag 403
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen.
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c.

Medlemsstaterna ska i sina förfaranden 
för godkännande för utsläppande på 
marknaden inbegripa krav på följande:
1. Vetenskaplig riskbedömning
2. Evidensbaserade standarder som 
belägg för hälsorisker
3. Reducering av skadliga ämnen i röken
4. Efterlevnad av bestämmelserna enligt 
punkt 1 a–c
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5. Övervakning efter utsläppandet på 
marknaden
Även krav på märkning, varningstexter, 
produktbeskrivning, förpackning och
mätning, inklusive metoden för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid, samt bestämmelser om 
tillsatser som används i tobaksvaror som 
medför lägre risk ska omfattas av 
medlemsstaternas förfarande för 
godkännande för utsläppande på 
marknaden.
Medlemsstaterna ska ha rätt att föreskriva 
att tillverkare eller importörer av 
tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen och 
informera den om 
godkännandeförfarandet.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör marknadsföring av tobaksvaror som innebär lägre risk än 
konventionella tobaksvaror samt information om fördelarna såvida de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna har godkänt det.

Ändringsförslag 404
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
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eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen. 
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift. Medlemsstaterna 
har rätt att införa särskilda bestämmelser 
avseende märkning och förpackning som 
skiljer sig från kraven i detta direktiv för 
mindre skadliga produkter, vilka de måste 
anmäla till kommissionen.

Or. pt

Ändringsförslag 405
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

3. Tobaksvaror som medför lägre risk som 
släpps ut på marknaden ska uppfylla de 
krav som anges i detta direktiv. På grund 
av de olika riskreducerande egenskaperna 
hos tobaksvaror som medför lägre risk 
måste mätmetoderna enligt artikel 4, 
ingrediensregleringen enligt artikel 6 och 
märkningen och förpackningen enligt 
artiklarna 7, 8, 9, 10, 12 och 13 anpassas i 
enlighet därmed. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

Or. de

Ändringsförslag 406
Jan Březina
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33. Tobaksvaror av ny typ som 
enligt vetenskapliga rön är mindre 
skadliga än konventionella tobaksvaror 
får genom undantag från bestämmelserna 
i artikel 12.1 b märkas med information 
om sin avvikande grad av skadlighet.

Or. cs

Ändringsförslag 407
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv, utom om de är godkända 
enligt punkt 2 i denna artikel. Vilka 
bestämmelser som gäller beror på om 
produkterna omfattas av definitionen av 
rökfria tobaksvaror i artikel 2.29 eller 
tobaksvaror för rökning i artikel 2.33.

Or. es

Ändringsförslag 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu
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Förslag till direktiv
Avdelning III, rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÖVRIGA PRODUKTER utgår

Or. en

Ändringsförslag 409
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Nikotinprodukter

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG:
a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.
b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.
c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.
3. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
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försedda med följande hälsovarning:
Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa
4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den
a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

Or. en

Motivering

Produkter som inte innehåller tobak bör inte omfattas av detta direktiv. Enbart en hänvisning 
till direktiv 2001/83/EG räcker inte, eftersom det inte är direkt tillämpligt. Elektroniska 
cigaretter och liknande produkter har en betydligt lägre hälsorisk jämfört med klassiska 
cigaretter och bör därför vara fritt tillgängliga. En kommande reglering enligt 
direktiv 2001/83/EG kan endast genomföras via en översyn av detta direktiv och efter en 
grundlig analys av dessa produkters hälsorisker.

Ändringsförslag 410
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
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Nikotinprodukter
1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG:
a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.
b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.
c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.
3. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:
Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa
4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den
a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
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utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Nikotinprodukter

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG:
a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.
b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.
c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.
3. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
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försedda med följande hälsovarning:
Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa
4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den
a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

Or. en

Ändringsförslag 412
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. fr

Motivering

Nikotinprodukter, bland annat elektroniska cigaretter, omfattas inte av tobaksdirektivet. De 
bränner inte tobak och därmed ingen av de 60 ämnen i tobak som anses vara 
cancerframkallande och de avger ingen tjära eller kolmonoxid, vilket gör dem mindre giftiga 
än cigaretter. Även om de innehåller nikotin verkar elektroniska cigaretter vara ett 
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hjälpmedel för tobaksavvänjning. Flera studier pågår om deras eventuella långtidseffekter, 
och därför är det för tidigt att lagstifta om dem.

Ändringsförslag 413
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har
godkänts i enlighet med
direktiv 2001/83/EG:

1. Om nikotinprodukter påstås ha 
egenskaper som kan behandla eller 
förebygga sjukdom får dessa endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med
direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Det anges inte att nikotinprodukter som exempelvis elektroniska cigaretter kan förbättra 
människors hälsa och de bör inte klassificeras som läkemedel. En sådan klassificering skulle 
begränsa deras tillgång på marknaden samtidigt som det finns fortsatt fri tillgång till mer 
skadliga tobaksvaror.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG:

1. Nikotinprodukter får endast släppas ut 
på marknaden om de har godkänts i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG.

Or. pl



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

SV

Ändringsförslag 415
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG:

1. Nikotinprodukter får endast släppas ut 
på marknaden om de har godkänts i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG:

(Om ändringsförslaget antas bör 
punkterna 2–5 i denna artikel strykas.)

Or. en

Motivering

Det bör vara tillåtet att sälja nikotinprodukter uteslutande för rökavvänjningsändamål. Det är 
mycket svårt att bedöma hur mycket nikotin nikotinprodukter innehåller. En intensiv 
användning av nikotinprodukter med låg nikotinhalt kan ändå leda till ett betydande 
nikotinintag. Det är därför lämpligt att alla nikotinprodukter omfattas av 
läkemedelslagstiftningen. Detta skulle garantera nikotinprodukternas kvalitet, säkerhet och 
effektivitet samt lika villkor för alla nikotinprodukter.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 417
Konrad Szymański
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 418
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.

utgår

Or. en

Motivering

Följdändring till förslaget från samma förslagsställare om att alla nikotinprodukter ska ingå i 
läkemedelslagstiftningen.

Ändringsförslag 419
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

utgår

Or. en
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Motivering

Följdändring till förslaget från samma förslagsställare om att alla nikotinprodukter ska ingå i 
läkemedelslagstiftningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 421
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 422
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 24 mg per ml.
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Or. de

Motivering

Vid byte från normala cigaretter till så kallade e-cigaretter behöver rökare i början 24 mg/ml. 
Kommissionens förslag skulle således åter öka antalet rökare.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 424
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 425
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 
4 ng nikotin per ml.

utgår

Or. en

Motivering

Följdändring till förslaget från samma förslagsställare om att alla nikotinprodukter ska ingå i 
läkemedelslagstiftningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska införa ett förbud 
mot bruk av nikotinprodukter på 
offentliga plats.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska införa en 
minimiålder för köp av nikotinprodukter.
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Or. pl

Motivering

Med tanke på direktivets syfte är det nödvändigt att införa en minimiålder för tillstånd att 
köpa produkter som innehåller tobak och nikotin.

Ändringsförslag 428
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 431
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:

utgår

Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

utgår

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. pl
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Ändringsförslag 434
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. pl
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Ändringsförslag 436
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 437
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 438
Konrad Szymański

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

5. Kommissionen ska senast den 
1 januari 2017 genomföra en 
undersökning om nikotinprodukter i 
samråd med de berörda parterna och 
medlemsstaterna. Undersökningen ska 
inbegripa en omfattande 
säkerhetsbedömning, en riskbedömning 
och en lönsamhetsanalys samt förslag på 
olika potentiella lagstiftningsalternativ.

Or. en

Motivering

Elektroniska cigaretter är inte läkemedel eftersom de inte gör några anspråk på att förbättra 
människors hälsa eller förebygga sjukdomar. Trots att de avger nikotin är de dock inte heller 
en tobaksvara. Följaktligen omfattas de varken av lagstiftningen om tobaksvaror eller av 
lagstiftningen om läkemedel. I det här ändringsförslaget efterfrågas en undersökning för att 
ta fram lämpliga lagstiftningsalternativ för dessa nya produkter.

Ändringsförslag 439
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Nikotinprodukter

Nikotinprodukter får endast släppas ut på 
marknaden om de har godkänts i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre 
officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 
15 procent av den avsedda ytan på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 18 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 20 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 441
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel. 
Delegerade akter får bara antas i de fall 
där en sådan delegering av befogenhet 
uttryckligen föreskrivs i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Det förefaller ineffektivt att i följande punkter räkna upp varje enskild delegering av 
befogenhet i detta direktiv.

Ändringsförslag 442
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 443
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 
4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska ges till kommissionen under en period 
av två år från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Motivering

För att öka den parlamentariska kontrollen måste perioden för delegering av befogenhet 
begränsas. Två år förefaller rimligt eftersom parlamentet även under en mandatperiod måste 
ha möjlighet att utöva en viss kontroll av kommissionen.

Ändringsförslag 444
Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
8.4, 9.3, 11.3, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. es

Ändringsförslag 445
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 8.4, 9.3 
och 10.5 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en

Ändringsförslag 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
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som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
9.3, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9 och 18.5 ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Ändringsförslag 447
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 14.9, 18.2 och 18.5 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].

Or. en

Ändringsförslag 448
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4 och 14.9 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].
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Directive].

Or. fr

Ändringsförslag 449
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. de

Ändringsförslag 450
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 
6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 
18.2 och 18.5 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den [Office of 
Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive].

Or. en
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Ändringsförslag 451
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen för en femårsperiod från 
och med den [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]. Kommissionen ska 
framlägga en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast sex månader innan 
femårsperioden löper ut. Delegeringen av 
befogenhet ska förlängas med samma 
tidsperiod genom tyst medgivande utom i 
de fall då Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning, vilket 
måste ske senast tre månader innan varje 
period löper ut.

Or. ro

Ändringsförslag 452
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
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eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

har trätt i kraft.

Or. de

Ändringsförslag 453
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet Datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.4, 9.3, 11.3, 
14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
Datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Or. es

Ändringsförslag 454
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 8.4, 9.3 och 10.5 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
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den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 9.3, 11.3, 
13.3, 13.4, 14.9 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 456
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 8.4, 9.3, 10.5, 
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8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

11.3, 14.9, 18.2 och 18.5 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 457
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla.
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 458
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4 och 14.9 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 459
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. de
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Ändringsförslag 460
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 461
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 8.4, 9.3, 11.3, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
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invända. Denna period ska förlängas med 
två månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

två månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

Or. es

Ändringsförslag 462
András Gyürk

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 8.4, 9.3, 10.5, 
11.3, 14.9, 18.2 och 18.5 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 463
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 8.4, 9.3 och 10.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
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Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 9.3, 11.3, 13.3, 
13.4, 14.9 och 18.5 ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 465
Roger Helmer
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Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 466
Paul Rübig

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 
10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 och 18.5
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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Or. de

Ändringsförslag 467
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4 och 14.9 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 468
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem år efter det datum som anges i 
artikel 25.1 ska kommissionen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av detta direktiv.

Senast tre år efter det datum som anges i
artikel 25.1 ska kommissionen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av detta direktiv.

Or. de
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Ändringsförslag 469
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan. 
En medlemsstat får också införa 
strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem. 
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 
eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

utgår

Or. de

Motivering

Det skulle vara en allvarlig kränkning av rättssäkerheten om medlemsstaterna fick införa för 
många undantag. Dessutom är folkhälsoaspekten endast av betydelse när det är frågan om 
rökförbud på allmänna platser. Tillverkning, utformning och försäljning av tobaksvaror har 
inget samband med folkhälsan.
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Ändringsförslag 470
Niki Tzavela

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan. 
En medlemsstat får också införa 
strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem. 
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv ha kontrollerat om de är 
motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör 
ett medel för godtycklig diskriminering 
eller innebär en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget bibehålla eller anta strängare 
bestämmelser rörande tillverkning,
import, försäljning och konsumtion av 
tobaksvaror, om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, förutsatt att
bestämmelserna ligger utanför 
tillämpningsområdet för bestämmelserna i
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 471
Niki Tzavela
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa 
nationella bestämmelser måste motiveras 
av tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vara nödvändiga och stå i proportion till 
sitt syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära 
en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna och får inte 
äventyra den fulla tillämpningen av detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 472
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 
syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna och får inte äventyra den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 
syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna.

Or. de
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Motivering

Den sista satsen är onödig eftersom införlivandet av direktivet ändå måste ske i enlighet med 
fördraget.

Ändringsförslag 473
Ewald Stadler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ska inte under några 
omständigheter påverka 
medlemsstaternas rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är nödvändiga med 
avseende på skyddet av folkhälsan och 
inte går alltför mycket utöver de 
standarder som fastställs i detta direktiv 
eller avviker från direktivets 
tillämpningsområde.

Or. de

Motivering

Alltför stora avvikelser skulle innebära en allvarlig kränkning av rättssäkerheten och skulle 
vara till större skada än nytta för direktivet.

Ändringsförslag 474
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Samarbete med och stöd till 

medlemsstaterna
Detta direktiv bör kompletteras med 
EU-stöd till medlemstaternas nationella 
hälso- och sjukvårdssystem så att 
systemens offentliga, universella och 
kostnadsfria karaktär kan bevaras. 
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Systemen bör ge tillgång till rådgivning 
om och behandling för rökavvänjning.

Or. pt

Ändringsförslag 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rulltobak.

Or. en

Ändringsförslag 476
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rulltobak.

Or. pt

Ändringsförslag 477
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 478
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för att godkänna nikotinprodukter som 
läkemedel för att undvika att dessa produkter helt tas bort från marknaden under en viss tid.

Ändringsförslag 479
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

utgår

Or. en

Motivering

Dessa produkter bör inte regleras i detta direktiv.
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Ändringsförslag 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Nikotinprodukter.

Or. pl

Ändringsförslag 481
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att 
nikotinprodukter som inte uppfyller
kraven i detta direktiv släpps ut på 
marknaden till och med den [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 48 months]:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för att godkänna nikotinprodukter som 
läkemedel för att undvika att dessa produkter helt tas bort från marknaden under en viss tid.
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Ändringsförslag 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att andra 
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak 
som inte uppfyller kraven i detta direktiv 
släpps ut på marknaden till och med den 
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 42 months].

Or. en

Ändringsförslag 483
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder inte i kraft.

Or. nl

Ändringsförslag 484
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga I 

Tillsatser som är godkända för 
användning i tobaksvaror
Tillsatsens kemiska namn – funktion –
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högsta tillåtna halt

Or. en

Motivering

Positivlistan över tillsatser som får användas i tobaksvaror bör införas som en ny bilaga till 
direktivet.


