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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is algemeen erkend dat roken schadelijke gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid. 
Tabak is de belangrijkste risicofactor voor kanker en nicotine is schadelijk voor hart en 
bloedvaten. Volgens de WHO sterven elk jaar 5 miljoen mensen voortijdig aan de gevolgen 
van roken. De Commissie heeft het over 700 000 voortijdige sterfgevallen per jaar in de Unie. 
In 1999 raamde de Commissie het aantal slachtoffers van roken op 500 000 per jaar.

Meer dan tien jaar na de inwerkingtreding van de laatste communautaire kaderregeling voor 
de verkoop van tabaksproducten is de consumptie ervan niet radicaal verminderd. Volgens 
een nota van de bibliotheek van het EP werden in 2012 in de EU 576 miljard sigaretten 
geconsumeerd, hetgeen neerkomt op een consumptiedaling met 100 miljard op vijf jaar. 
Ondanks het nagenoeg volledige rookverbod op openbare plaatsen neemt de consumptie van 
tabak vooral bij jongeren en vrouwen toe. Terwijl gemiddeld minder dan 30 % van de 
Europeanen verslaafd is aan tabak, bedraagt dat cijfer in de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar 
bijna 50 %. Erger nog, 37 % van de 11- tot 15-jarigen rookt. Is roken aantrekkelijker omdat 
het verboden is?

Om de volksgezondheid te beschermen hebben de internationale en nationale autoriteiten de 
strijd tegen het roken opgevoerd. Toch wordt nergens een volledig verbod op 
tabaksconsumptie overwogen. Dat zou immers onmiddellijk leiden tot een uitgebreide illegale 
markt, een buitenkans voor de georganiseerde misdaad die al zeer actief is in de smokkel en 
namaak van sigaretten.

De tabaksmarkt is een niet te verwaarlozen economische sector, met meer dan 50 000 
arbeidsplaatsen in de productie en meer dan 200 000 in de distributie. Bijna 90 000 
landbouwers zijn voor hun inkomen afhankelijk van de tabaksteelt, ook al dekt de Europese 
landbouw slechts 5 % van de behoeften aan ruwe tabak. De genoemde studie van het EP 
raamt de totale waarde van de Europese tabaksmarkt in 2012 op ca. 136,5 miljard euro, 
inclusief de ontvangsten uit accijnzen en belastingen ten belope van 79 miljard euro voor de 
lidstaten, die in zekere zin het meest aan roken verdienen.

In die context rijst de vraag van de tegenstelling tussen individuele vrijheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Commissie lijkt het recht van volwassenen te 
erkennen om sigaren, cigarillo's en pijptabak te roken, producten waarvoor veel minder 
strenge voorschriften gelden dan voor sigaretten en shagtabak, die aantrekkelijker worden 
geacht voor jongeren. Paracelsus wist het al in de 16e eeuw: "alles is giftig" en "alleen de 
dosis maakt het vergif". De mens is sterflijk, en de gangbare filosofie is die van het minste 
risico. Zo wordt steeds vaker gewaarschuwd voor alcoholconsumptie, te veel suiker, te veel 
zout, te veel vlees, industriële producten en junkfood. Tegelijk neemt de levensverwachting 
toe in de gehele Unie, waar de ultieme maatschappelijke ambitie erin lijkt te bestaan op een 
dag gezond te sterven!

De noodzakelijke bescherming van niet-rokers, en de rapporteur voor advies behoort tot 
diegenen die nooit hebben gerookt, vereist echter een doortastend optreden van de autoriteiten 
tegen passief roken en een beleid dat rokers doeltreffende middelen biedt om met roken te 
stoppen. De prioriteit blijft preventie, met name bij jongeren.
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Het Commissievoorstel wil roken minder aantrekkelijk maken door meer en grotere 
gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen te zetten, en deze tegelijk ook te 
harmoniseren. De Commissie kan echter niet verantwoorden hoe een standaardisering van 
tabaksproducten kan bijdragen tot een consumptiedaling, met name bij de jongste gebruikers. 
Komt deze buitensporige standaardisering niet ten goede aan de vier grote groepen die 90 % 
van de Europese markt onder elkaar verdelen?

De ontwerprichtlijn omvat 16 artikelen die de Commissie de bevoegdheid verlenen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aspecten die vaak een essentieel 
onderdeel van de wetgeving uitmaken. Dat lijkt buitensporig. De Commissie stelt voor 
uiterlijk binnen vijf jaar een verslag over de toepassing van de nieuwe richtlijn in te dienen, 
vergezeld van alle noodzakelijk geachte wijzigingsvoorstellen. Dit verslag en de 
wijzigingsvoorstellen zouden kunnen worden vervroegd, om te voorkomen dat de richtlijn om 
de haverklap wordt aangepast via een veelheid van gedelegeerde handelingen, die vaak op de 
rand van de Europese rechtsregels balanceren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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behandeling van gearomatiseerde 
sigaretten (bv. sigaretten met menthol of 
kruidnagel) moeten worden vermeden.

Or. fr

Motivering

Doel van de richtlijn is het roken tegen te gaan. In die context wil de Commissie producenten 
verplichten ervoor te zorgen dat sigaretten naar tabak smaken. Waarom moet een dergelijke 
beperking worden opgelegd aan volwassen consumenten die afdoende geïnformeerd zijn over 
de risico's die zij lopen indien zijn blijven roken?

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Het gebruik van voor de vervaardiging 
van tabaksproducten noodzakelijke 
additieven moet worden toegestaan zolang 
dat niet resulteert in een kenmerkend 
aroma. De Commissie moet zorgen voor 
uniforme voorwaarden voor de toepassing 
van de bepaling inzake kenmerkende 
aroma's. Bij die besluitvorming moeten de 
lidstaten en de Commissie een beroep doen 
op onafhankelijke panels. De toepassing 
van deze richtlijn mag niet leiden tot 
discriminatie tussen verschillende 
tabakssoorten.

Or. fr

Motivering

Waarom zou de keuze van volwassen, goed geïnformeerde consumenten worden beperkt?
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten verbieden het in de handel 
brengen van tabaksproducten met een 
kenmerkend aroma indien 
wetenschappelijk is bewezen dat het 
betrokken additief de schadelijkheid van 
het product verhoogt.

Or. fr

Motivering

Het voornemen van de Commissie om bepaalde producten te verbieden wegens hun 
kenmerkend aroma is een inbreuk op de keuzevrijheid van volwassen en goed geïnformeerde 
consumenten. Een kenmerkend aroma mag alleen worden verboden als wetenschappelijk is 
bewezen dat het betrokken product schadelijk is.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. fr
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Motivering

De Commissie wil zich bevoegdheden toe-eigenen die bij de wetgevingsautoriteit moeten 
blijven.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beslaan 75 % van de buitenvoorkant en 
-achterkant van de verpakkingseenheid en 
de buitenverpakking, waarbij de helft van 
deze oppervlakte informatie over stoppen 
met roken bevat;

Or. fr

Motivering

Om roken doeltreffend te bestrijden volstaat het niet de rokers te wijzen op de risico's die zij 
lopen, maar moeten hen middelen worden aangereikt om met het roken te stoppen.
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Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hebben voor verpakkingseenheden van 
sigaretten de volgende afmetingen:

Schrappen

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

Or. fr

Motivering

De vorm van de verpakking heeft niets te maken met de verslaving. Door een te sterke 
harmonisatie van de afmetingen en vorm van tabaksverpakkingen zal de Commissie een 
gebanaliseerde markt creëren waarbij de kleine producenten worden geëlimineerd, hetgeen 
uiteindelijke ten goede zal komen aan de 4 grote groepen die nu al 90 % van de Europese 
markt onder elkaar verdelen.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Door zelfs de keuze van het lettertype op te leggen, gaat de Commissie duidelijk een stap te 
ver in de harmonisatie van de waarschuwingen.
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Waarom deze overdaad aan details?

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Amendement 15

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

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het Commissievoorstel geeft geen enkele rechtvaardiging voor deze volledige 
standaardisering van verpakkingseenheden. Elke producent moet vrij kunnen beslissen over 
de presentatie van zijn product, mits hij 75 % van de oppervlakte voorbehoudt voor de door 
de richtlijn voorgeschreven waarschuwingen en informatie.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Motivering

Zie de beknopte motivering.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwachting van de publicatie van 
dit verslag en eventuele bijbehorende 
voorstellen tot wijziging van deze richtlijn, 
mag de Commissie de haar verleende 
bevoegdheden alleen benutten voor de 



PA\932171NL.doc 15/15 PE508.180v01-00

NL

aanpassing van de richtlijn aan nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen.

Or. fr

Motivering

Om te voorkomen dat de wetgeving al te vaak wordt gewijzigd en de lidstaten hun wetgeving 
voortdurend dienovereenkomstig moeten aanpassen, mag de Commissie de haar verleende 
bevoegdheden alleen benutten wanneer dit op grond van duidelijke wetenschappelijke 
bewijzen noodzakelijk is.


