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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til et nyt tobaksvaredirektiv og går fuldt 
ind for at fremme befolkningens velfærd og støtter en bedre beskyttelse af folkesundheden.
Forslaget understreger også betydningen af at tage hensyn til alle aspekter i forbindelse med 
fremstilling, præsentation og salg af tobak, især bevarelse af arbejdspladser i landbruget i hele 
tobaksværdikæden med henblik på at få en afbalanceret lovramme. Ordføreren understreger, 
at den foreslåede tekst skal tilpasses WTO's internationale handelsforpligtelser og skal være 
retligt bindende for de forpligtelser, der følger af WHO's rammekonvention om tobakskontrol 
(FCTC), som De Europæiske Fællesskaber har tiltrådt.

Ordføreren understreger betydningen af foranstaltninger, der kan føre til en væsentlig og reel 
nedgang i forbruget af tobak og forhindre unge mennesker i at begynde at ryge, men som ikke 
fører til nedgang i EU's tobaksdyrkningssektor, dvs. ved at erstatte europæisk tobak med 
billigere og ukontrolleret tobak fra tredjelande, og til øget ulovlig handel med tobaksvarer ved 
EU's ydre grænser.

Tobak forårsager næsten 700.000 dødsfald i EU hvert år. Kommissionen fokuserer i sit 
forslag på at forhindre befolkningen, især de unge, i at begynde med at ryge, eftersom 70 % af 
rygerne starter med at forbruge tobak, inden de er fyldt 18 år. Tobak er desuden et 
arbejdsintensivt landbrugsprodukt, som giver 400.000 fuldtids- og sæsonjobs rundt om i EU, 
navnlig i socialt tilbagestående regioner med få eller ingen andre alternative 
arbejdsmuligheder. Oplysninger fra økonomiske aktører viser, at 96 % af de 
tobaksproducerende bedrifter er familiebrug med et dyrkningsareal på mellem 0,5 og 3 hektar.

Europa-Parlamentet har adskillige gange beskæftiget sig med den manglende forbindelse 
mellem tobaksavl og rygning. Kommissionen erkender også i sin evalueringsrapport, at der 
ikke findes nogen direkte forbindelse mellem tobaksdyrkning og antallet af rygere. 

Det mest effektive redskab til at forhindre unge i at starte med at ryge er uddannelse og 
forebyggende programmer. Den seneste repræsentative undersøgelse viser, at der i løbet af de 
sidste ti år har været en stadig nedgang i forbruget af tobak som følge af forskellige 
forebyggende programmer f.eks. i Forbundsrepublikken Tyskland. Ordføreren anbefaler 
derfor kraftigt, at der oprettes en europæisk fond til forebyggelse af rygning til at finansiere 
programmer, der skal hjælpe borgere med at holde op med at ryge, forhindre borgere i at 
begynde med at ryge og informere borgere om rygningens skadelige virkninger for helbredet.

Ordføreren mener, at borgerne ikke får ordentlig information om de skadelige virkninger af at 
ryge. Derfor bør der af hensyn til borgernes beskyttelse indføres en bedre mærkning såsom 
angivelse af tobaksvarers forskellige skadelighedsniveau. Dette må ikke være vildledende for 
forbrugerne, eftersom alle tobaksvarer jo er skadelige.

I talrige medlemsstater ryger mænd og kvinder, der har et lavere uddannelsesniveau og 
befinder sig i vanskelige sociale kår, drastisk mere. I Ungarn f.eks. ryger 45 % af de mænd og 
26 % af de kvinder, der har forladt uddannelsessystemet efter grundskolen. 32 % af de mænd 
og 22 % af de kvinder, som har afsluttet deres gymnasieuddannelse, ryger. Samtidig er der 
kun 20 % af mænd og 18 % af kvinder med en universitetsuddannelse, der ryger. Derfor bør 
direktivet også tage hensyn til sociale aspekter i forbindelse med reguleringen af tobaksvarer.
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Ordføreren er bekymret for, at anvendelsesområdet for de delegerede retsakter i den af 
Kommissionens foreslåede tekst er for omfattende og kan føre til institutionel ubalance 
mellem Parlamentet og Rådet som lovgivere og Kommissionen.

Artikel 3 i det foreslåede nye TVD giver Kommissionen og medlemsstaterne beføjelser til at 
ændre maksimalgrænseværdierne for tjære, nikotin, kulilte og andre emissioner. En afgørelse 
om en drastisk nedsættelse af grænseværdien for nikotin kan føre til forskelsbehandling af 
producenter af Burley-tobak.

Ifølge artikel 6 i forslaget skal medlemsstaterne og Kommissionen kunne bestemme, hvilken 
aroma eller koncentration af ingredienser der kan anses for at give en kendetegnende aroma.
De kan også beslutte at forbyde markedsføring af tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer "på grundlag af videnskabelig evidens". For at få afklaret situationen 
vedrørende tilsætningsstoffer ønsker ordføreren, at der udarbejdes en positiv- eller en 
negativliste over tilsætningsstoffer, som er væsentlige for fremstillingen af tobaksvarer, og 
som fører til et produkt med en kendetegnende aroma.

Ved at tillade køb af tobaksvarer på tværs af grænserne, herunder online, bringer forslaget 
navnlig yngre generationer i fare. Hvis forslaget vedtages, kan det blive lettere for unge under 
atten at få adgang til tobaksvarer. For at forhindre unge i at starte med at ryge foreslår 
ordføreren derfor, at salg af tobaksprodukter via internettet forbydes. Nogle medlemsstater 
anvender allerede denne gode praksis.

For at opfylde en af de vigtige målsætninger i TEUF – at fremme borgernes velfærd – mener 
ordføreren, at de medlemsstater, der allerede har indført mere omfattende bestemmelser til 
bekæmpelse af rygning end dem, der indgår i Kommissionens forslag, i 
subsidiaritetsprincippets ånd skal bibeholde deres respektive ordninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 

(6) Størrelsen af det indre marked for tobak 
og tobaksrelaterede produkter, den stigende 
tendens blandt tobaksvarefabrikanter til at 
koncentrere produktionen til hele Unionen 
i et lille antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
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tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et 
lovgivningsinitiativ på EU-plan frem for i 
nationalt regi for at sikre et velfungerende 
indre marked.

tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et 
forstærket lovgivningsinitiativ på EU-plan 
for at sikre et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Tobaksproduktion i ugunstigt stillede 
områder, navnlig i regionerne i den 
yderste periferi, der ofte er forbundet med 
særlige geografiske og 
samfundsøkonomiske forhold, bør nyde 
særlig opmærksomhed fra EU's side, og 
den pågældende medlemsstat bør kunne 
gennemføre særlige foranstaltninger med 
henblik på at bevare produktionen i disse 
områder.

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere.

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") tages 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny 
udvikling baseret på videnskabelige 
kendsgerninger. Tobaksvarer er ikke 
almindelige varer, og på grund af tobaks 
særligt skadelige virkninger bør 
sundhedsbeskyttelsesaspektet have en 
central placering, især med henblik på at 
nedbringe antallet af unge rygere. De mest 
effektive værktøjer til at forhindre unge i 



PE507.956v03-00 6/43 AD\939865DA.doc

DA

at begynde at ryge er uddannelse, 
oplysninger og forebyggelseskampagner 
for at hjælpe borgere, der ønsker at holde 
op med at ryge. Disse værktøjer spiller 
stadig en vigtig rolle. Der bør derfor 
oprettes en europæisk fond til 
forebyggelse af rygning til at finansiere 
programmer, der skal hjælpe borgere med 
at holde op med at ryge, forhindre borgere 
i at begynde med at ryge og informere 
borgere om rygningens skadelige 
virkninger for helbredet.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og de videnskabelige fremskridt 
samt internationalt aftalte standarder for 
vurdering af deres toksicitet eller deres 
vanedannende egenskaber.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 

(13) Det, at der i dag anvendes flere 
forskellige indberetningsformater, gør det 
vanskeligt for fabrikanter og importører at 
opfylde deres indberetningsforpligtelser og 
giver medlemsstaterne og Kommissionen 
meget arbejde med at sammenligne, 
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analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne, 
samtidig med at det påses, at der på 
passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret.

analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
format, som er obligatorisk at anvende ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner. Der bør sikres 
størst mulig gennemsigtighed for 
offentligheden i oplysningerne om varerne, 
samtidig med at det påses, at der på 
passende måde tages hensyn til 
tobaksvarefabrikanternes kommercielle og 
intellektuelle ejendomsret og til 
forenelighed med WTO-forpligtelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende 
aroma af andet end tobak, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder 
et tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. For eksempel er 
salget af produkter med mentolsmag i 
mange lande steget gradvist, selv om 
antallet af rygere som helhed er faldet. En 
række undersøgelser peger på, at 
tobaksvarer med mentolsmag kan 
medvirke til, at rygere i højere grad 
inhalerer, og påvirke antallet af unge, der 
begynder at ryge, i opadgående retning. 
Tiltag, der resulterer i uberettiget 
forskelsbehandling mellem aromatiserede 
cigaretter (f.eks. mentol- og 
nellikecigaretter), bør undgås.

udgår

Begrundelse

Ingen uafhængige undersøgelser har påvist, at tilsætning af mentol fører til øget rygning, 
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eller at det får flere til at begynde med at ryge. Forbruget af mentolcigaretter er kun højt i tre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pålidelige undersøgelser viser, at niveauet 
for tobaksdyrkning i EU ikke har 
forbindelse med antallet af borgere, der 
ryger tobak. Samtidig stammer den 
absolutte hovedpart af den dyrkede tobak i 
EU fra meget små familielandbrug, som 
har meget vanskeligt ved at omstille sig til 
en anden produktionsmodel. Landmænd 
fra EU skal dermed sikres mulighed for at 
afsætte deres producerede tobak til de 
europæiske forbrugere med sikring af den 
højeste råvarekvalitet og opfyldelse af 
standarderne for ingredienser, der er 
fastsat i dette direktiv, uden 
forskelsbehandling af tobakssorter, der 
dyrkes under ugunstige klimatiske 
forhold. Desuden bør medlemsstaterne 
iværksætte tiltag, der har til formål at 
omskole tobaksproducenter til andre 
sektorer inden for 
landbrugsproduktionen, især ved 
anvendelse af midler i henhold til 
forordning XXX (udvikling af 
landdistrikter).

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 

udgår
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totalforbud mod at anvende de enkelte 
tilsætningsstoffer, men en forpligtelse for 
fabrikanterne til at reducere mængden af 
tilsætningsstoffet eller kombinationen af 
tilsætningsstoffer i en sådan grad, at 
tilsætningsstofferne ikke længere giver en 
kendetegnende aroma. Det bør være 
tilladt at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, så længe stofferne ikke giver 
produktet en kendetegnende aroma. 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende 
aromaer. Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør i beslutningsprocessen 
lade sig bistå af uafhængige paneler. 
Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
indebære forskelsbehandling mellem 
forskellige tobakssorter.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store,
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler 
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Den foreliggende 
dokumentation tyder desuden på, at store, 
kombinerede sundhedsadvarsler er mere 
effektive end rent tekstbaserede advarsler 
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader for at sikre, at de er effektive.
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sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig", 
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer", 
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at deres favoritmærke var mindre 
skadeligt end andre mærker. Dette er et 
problem, der bør løses.

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen.
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig", 
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer", 
"uden aromastoffer", navne, billeder og 
figurer eller andre tegn.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak, som primært forbruges af 
ældre forbrugere, bør være undtaget fra 
visse mærkningskrav, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer bør 
følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

(24) Anden røgtobak end cigaretter og 
rulletobak bør være undtaget fra visse 
mærkningskrav, så længe der ikke sker en 
væsentlig ændring i forholdene med 
hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge. 
Mærkningen af disse andre tobaksvarer bør 
følge særlige regler. Det bør sikres, at 
sundhedsadvarslerne på røgfrie tobaksvarer 
er synlige. Advarslerne bør derfor 
anbringes på de to primære overflader på 
emballagen om røgfrie tobaksvarer.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre. Der bør tillige fastsættes 
bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger 
skal mærkes entydigt og sikkert, og 
flytning af dem registreres, således at disse 
produkter kan følges og spores i Unionen, 
og så deres overensstemmelse med dette 
direktiv kan overvåges og håndhæves 
bedre med henblik på at forhindre ulovlig 
handel med tobaksvarer, især ved EU's 
ydre grænser. Der bør tillige fastsættes 
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at kontrollere produkters ægthed. bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
desuden sikre, at enhver foranstaltning, 
der vedtages med henblik på 
gennemførelse af dette direktiv, ikke 
indirekte fører til en vækst i den ulovlige 
handel med tobaksvarer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser letter adgangen til tobaksvarer for 
unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv. Der er behov for fælles 
regler om en anmeldelsesordning, som 
kan sikre, at dette direktivs fulde 
potentiale realiseres. Dette direktivs 
bestemmelser om anmeldelse af fjernsalg 
af tobaksvarer på tværs af grænser bør 
finde anvendelse, uden at det berører 
underretningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 vedrørende 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester. 
Virksomheders fjernsalg af tobaksvarer til 
forbrugerne er yderligere reguleret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/7/EF af 20. maj 1997 om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg, som ophæves 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 
om forbrugerrettigheder med virkning fra 
den 13. juni 2014.

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser, inklusive internetsalg, såvel som 
gratis distribution eller bytning af 
tobaksvarer til salgsfremmende formål på 
offentlige steder, letter adgangen til 
tobaksvarer for unge og kan potentielt 
underminere overholdelsen af de krav, der 
følger af lovgivningen om tobakskontrol og 
navnlig dette direktiv. Det bør derfor 
forbydes.



AD\939865DA.doc 13/43 PE507.956v03-00

DA

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses. 
Det er derfor vigtigt at følge udviklingen, 
for så vidt angår nye kategorier af
tobaksvarer. Fabrikanter og importører bør 
have pligt til at anmelde nye kategorier af 
tobaksvarer, uden at dette berører 
medlemsstaternes beføjelser til at forbyde 
eller godkende dem. Kommissionen bør 
følge udviklingen og fremlægge en rapport 
fem år efter fristen for gennemførelsen af 
dette direktiv, så det kan vurderes, hvorvidt 
det er nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

(31) Alle tobaksvarer kan potentielt være 
årsag til død, sygdom og handicap, og 
forbruget af disse produkter bør begrænses 
ved hjælp af uddannelse og 
foranstaltninger til at forhindre 
befolkningen i at begynde at ryge. Det er 
derfor vigtigt at følge udviklingen, for så 
vidt angår nye kategorier af tobaksvarer. 
Fabrikanter og importører bør have pligt til 
at anmelde nye kategorier af tobaksvarer, 
uden at dette berører medlemsstaternes 
beføjelser til at forbyde eller godkende 
dem. Kommissionen bør følge udviklingen 
og fremlægge en rapport fem år efter 
fristen for gennemførelsen af dette direktiv, 
så det kan vurderes, hvorvidt det er 
nødvendigt at foretage ændringer i 
direktivet.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med
øget toksicitet og vanedannende 
egenskaber og metoder til at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser, øget toksicitet og 
vanedannende egenskaber kan 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter og i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 21 fastsætte en metode til 
bestemmelse af forhøjede niveauer af 
toksicitet og anvendte vanedannende 
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med forordning (EU) nr. 182/2011. tilsætningsstoffer.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især 
vedtagelse og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 
sundhedsadvarsler, entydige 
identifikatorer og sikkerhedsfeatures i 
mærkning og på emballage, fastlæggelse 
af nøgleelementer i datalagringsaftaler 
med uafhængige tredjeparter, revision af 
visse undtagelser, der indrømmes for 
andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer, og 
fornyet stillingtagen til nikotinindholdet i 
nikotinholdige produkter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-

udgår
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Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter.
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den enkelte medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
er berettiget af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Strengere nationale 
bestemmelser bør være nødvendige og 
rimelige og ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Strengere nationale 
bestemmelser kræver forudgående 
anmeldelse til og godkendelse fra 
Kommissionen under hensyntagen til det 
høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

(40) Med henblik på at forbedre det indre 
markeds funktion må medlemsstaterne 
ikke have mulighed for at indføre strengere 
nationale bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle produkter, der er 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat, der finder det nødvendigt 
at opretholde og/eller indføre nationale 
og/eller regionale bestemmelser med 
henblik på at bevare traditionelle 
tobaksplantager, og som er begrundet i 
befolkningernes samfundsøkonomiske 
afhængighed heraf, bør kunne gøre det.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter, vedrørende 
aspekter, der falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, forudsat at 
bestemmelserne er forenelige med 
traktaten og ikke bringer den fulde 
anvendelse af dette direktiv i fare. 
Medlemsstaterne ville derfor f.eks. kunne 
opretholde eller indføre bestemmelser om
standardisering af tobaksvarers 
emballage, forudsat at bestemmelserne er 
forenelige med traktaten og med 
forpligtelser indgået i WTO og ikke 
indskrænker anvendelsen af dette direktiv.
Der kræves en forhåndsmeddelelse for 
tekniske forskrifter i henhold til Europa-
parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF 
af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.

(41) Under hensyntagen til de gældende 
internationale markedsregler og med 
henblik på at forbedre det indre markeds 
funktion må medlemsstaterne, når de 
opretholder eller indfører strengere 
nationale bestemmelser på områder, der 
falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, ikke forbyde eller 
pålægge restriktioner på import, salg og 
forbrug af tobak og beslægtede produkter, 
der overholder dette direktiv.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv skal undgå enhver 
forværring af levevilkårene for de 
befolkningsgrupper, der er afhængige af 
dyrkning af tobak i EU, og som ofte bor i 
ugunstigt stillede regioner. Under 
hensyntagen til, at direktivet udelukkende 
tilstræber at mindske tilskyndelsen til 
forbrug af tobaksvarer, bør enhver 
beslutning om ingredienser og 
tilsætningsstoffer tage hensyn til de 
mulige samfundsøkonomiske bivirkninger 
for de befolkningsgrupper, der er 
afhængige af denne afgrøde. Det er 
nødvendigt at bevare dyrkningen i EU, da 
denne produktion kun udgør en marginal 
procentdel af forbruget i EU, samtidig 
med at den bidrager til økonomisk 
stabilitet i visse europæiske regioner med 
få produktionsalternativer. En 
formindskelse af eller et ophør med 
dyrkningen i EU vil ikke få nogen 
betydning for forbruget, men føre til en 
øget import fra tredjelande og til lavere 
kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak, som er resultatet af et tilsætningsstof 
eller en kombination af tilsætningsstoffer, 
herunder blandt andet frugt, krydderier, 
urter, alkohol, slik, mentol eller vanilje, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 

(4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
tobak eller mentol, som er resultatet af et 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer, herunder blandt andet 
frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, eller 
vanilje, og som bemærkes før eller ved den 
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anvendelse af tobaksvaren. påtænkte anvendelse af tobaksvaren

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag

(13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag, der ikke er 
afgørende for fremstillingen af 
tobaksvarer

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) "ingrediens": et tilsætningsstof, tobak 
(blade og andre naturlige, forarbejdede 
eller uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak) og ethvert andet stof, der er til stede 
i en færdig tobaksvare, herunder papir, 
filter, blæk, kapsler og klæbemiddel

(18) "ingrediens": et tilsætningsstof og 
ethvert andet stof, der er til stede i en 
færdig tobaksvare, herunder papir, filter, 
blæk, kapsler og klæbemiddel

Begrundelse

Tobaksblade bør ikke betragtes som en ingrediens, da de udgør en del af produktet og ikke en 
del, der tilføjes. Det nuværende TVD (2001/37/EC) medtager ikke tobak som en ingrediens.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"naturlig bestanddel": tobak, blade heraf 
og andre naturlige, forarbejdede eller 
uforarbejdede dele af tobaksplanter, 
herunder ekspanderet og rekonstitueret 
tobak1 (Jf. ændringsforslag til artikel 2, 
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punkt 18.)

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

(19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse for indholdet af et stof i 
en tobaksvare målt i gram

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak, uanset om 
den er genetisk modificeret

(34) "tobaksvarer": produkter, som 
forbrugere kan anvende til forbrug, og som 
helt eller delvis består af tobak

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"imiterede tobaksvarer": slik, snacks, 
legetøj eller andre genstande, der har 
form af tobaksvarer, og som kan appellere 
til børn; sådanne produkter forbydes.

Begrundelse

I henhold til artikel 16 i WHO's rammekonvention om tobakskontrol, der blev ratificeret af 
Det Europæiske Fællesskab den 30. juni 2005, skal partskonferencen forbyde salget af 
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tobaksvarer til mindreårige ved at forbyde imiterede tobaksvarer. EU-lovgivningen skal 
tilpasses internationale forpligtelser.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

2. Kommissionen kan fremsætte forslag 
om tilpasning af maksimalgrænseværdierne 
i stk. 1 på grundlag af solide og ubestridt
videnskabelige oplysninger og 
internationalt vedtagne standarder

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, og på 
grundlag af solid og ubestridt
videnskabelig evidens at fremsætte forslag 
om tilpasning af maksimalgrænseværdier 
for andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
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og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22
vedrørende tilpasning af metoderne til 
måling af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte under hensyntagen til 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og internationalt vedtagne standarder.

3. Kommissionen kan stille forslag
vedrørende tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne i stk. 1 under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og internationalt vedtagne 
standarder.

Begrundelse

Det bør undgås, at Kommissionen og medlemsstaterne ved hjælp af delegerede retsakter kan 
ændre maksimalgrænseniveauerne for tjære, nikotin, kulilte og andre emissioner uden at 
konsultere Europa-Parlamentet. En væsentlig ændring af disse niveauer kan berøre 
dyrkningen, især med hensyn til nikotin, der i særlig grad findes i Burley.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer 
end cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til på grundlag af disse metoder 
og under hensyntagen til den 
videnskabelige og tekniske udvikling samt 
internationalt vedtagne standarder at 
vedtage delegerede retsakter i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen kan fastlægge en 
negativ liste over tilsætningsstoffer, som 
ikke er væsentlige for fremstillingen af 
tobaksvarer, og som kan medføre et 
produkt med en kendetegnende aroma. 
Traditionel anvendelse af mentol er 
undtaget fra denne bestemmelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forbyder 
markedsføring af tobaksvarer med en 
kendetegnende aroma.

1. Medlemsstaterne forbyder 
markedsføring af tobaksvarer med 
tilsætningsstoffer, som forårsager eller 
udsender en aroma, som ikke først og 
fremmest er af tobak eller mentol. 

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer 

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
sukker eller andre tilsætningsstoffer, som 
er af afgørende betydning for 
fremstillingen af tobaksvarer, og som især 
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i et produkt med en kendetegnende eller 
forbedret aroma.

har til formål at forbedre kvaliteten af 
tobak dyrket under ugunstige klimatiske 
forhold eller i ugunstigt stillede områder.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
21.

2. Kommissionen afgør ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1 
på grundlag af videnskabelige beviser. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21. 
Et uafhængigt panel bidrager til 
beslutningsprocessen.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 1 og 2 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en kombination af 
tilsætningsstoffer typisk vil give en 
kendetegnende aroma, når indholdet af 
stoffet/stofferne overstiger en vis mængde 
eller koncentration, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 

udgår
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22 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer eller den 
pågældende kombination af 
tilsætningsstoffer, der giver den 
kendetegnende aroma.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner.

(c) tilsætningsstoffer, der har farvende 
egenskaber for emissioner, medmindre de 
ingen indvirkning har på forbrugerens 
helbred;

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) tilsætningsstoffer, der resulterer i et 
produkt med en kendetegnende aroma.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne regulerer brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må dog ikke på dette 
grundlag forbyde markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder mentol, alene 
på grund af mentolindholdet.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

udgår

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Disse 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
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advarsler skal være mindst 20 mm i 
bredden og mindst 43 mm i højden. Hvad 
angår rulletobak skal 
informationsmeddelelsen være trykt på den 
overflade, der bliver synlig, når 
enkeltpakningen åbnes. Både den generelle 
advarsel og informationsmeddelelsen skal 
dække 50 % af den overflade, de er 
påtrykt.

rulletobak skal informationsmeddelelsen 
være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Både 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal dække 50 % 
af den overflade, de er påtrykt.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
fremsætte forslag:

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fastlæggelse af de i denne artikel 
fastlagte sundhedsadvarsler placering, 
format, layout og udformning, herunder 
skrifttype og baggrundsfarve.

udgår

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler. De 

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler, der 
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kombinerede sundhedsadvarsler skal: sikrer forbrugernes ret til adgang til 
korrekt information. De kombinerede 
sundhedsadvarsler skal:

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) dække 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

(c) dække 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) være anbragt ved overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

(e) være anbragt ved underkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende 
dimensioner:

udgår

(i) højde: ikke under 64 mm
(ii) bredde: ikke under 55 mm.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
fremsætte forslag vedrørende:

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes 
placering, format, layout, udformning, 
retning (rotation) og proportioner

udgår

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) uanset artikel 7, stk. 3, fastlæggelse af 
betingelserne for, hvornår det er tilladt at 
bryde sundhedsadvarsler ved åbning af 
enkeltpakningen på en måde, der sikrer 
den grafiske integritet og synligheden af 
teksten, fotografier og 
rygestopoplysninger.

udgår
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Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 

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

35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer.

Begrundelse

Et forbud mod "tynde" cigaretter vil medføre negative økonomiske konsekvenser og tab i en 
størrelsesorden, der ikke er proportionel med de potentielle sundhedsmæssige fordele.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det er på enkelpakningen tilladt at 
angive den tobakssort, der anvendes til 
fremstilling af varen, og/eller dens 
oprindelsesland.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En cigaretpakke kan være fremstillet af 
karton eller et blødt materiale og må ikke 
have en åbning, der kan lukkes eller 
forsegles igen efter første åbning.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

artikel 8, stk. 3, i WHO's FCTC-protokol til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksprodukter.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Internetsalg af tobaksvarer

Begrundelse

Det er vanskeligt at håndhæve aldersbegrænsninger for tobakssalg over internettet. 
Endvidere er det problemer med ulovlig internetannoncering og manglende overholdelse af 
den eksisterende lovgivning (f.eks. sundhedsadvarsler). Unge opfordres til at ryge, og de får 
lettere adgang til tobaksvarer. Alt internetsalg, ikke kun på tværs af grænser, bør derfor 
forbydes. Ni medlemsstater har allerede gjort det. Et EU-forbud vil derfor harmonisere 
reglerne og fremme håndhævelsen.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne forbyder salg af 
tobaksvarer på internettet inden for deres 
territorium.

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra
b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
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offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester 
c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.
2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.
3. Bestemmelsesmedlemsstaten kan, hvis 
det er nødvendigt for at sikre 
overensstemmelse med og lette 
håndhævelsen af reglerne, kræve, at 
detailsalgsstedet udpeger en fysisk person, 
som, inden tobaksvarerne når ud til 
forbrugeren, skal kontrollere, at de 
pågældende produkter overholder de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
bestemmelsesmedlemsstaten i henhold til 
dette direktiv.
4. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg, 
skal have et alderskontrolsystem, hvormed 
det på salgstidspunktet kontrolleres, at 
den forbruger, der køber produktet, har 
den mindstealder, der er fastsat i 
bestemmelsesmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Detailhandleren eller den af 
ham/hende udpegede fysiske person skal 
give de kompetente myndigheder nærmere 
oplysninger om alderskontrolsystemet og 
en beskrivelse af, hvordan det anvendes.
5. Personoplysninger om forbrugeren må 
kun behandles i overensstemmelse med 
direktiv 95/45/EF og må ikke videregives 
til tobaksvarefabrikanten eller andre 
virksomheder i samme koncern eller til 
andre tredjeparter. Personoplysninger må 
ikke anvendes eller videregives i andet 
øjemed end som led i det pågældende køb. 
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Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

Begrundelse

Det er vanskeligt at håndhæve aldersbegrænsninger for tobakssalg over internettet. 
Endvidere er det problemer med ulovlig internetannoncering og manglende overholdelse af 
den eksisterende lovgivning (f.eks. sundhedsadvarsler). Unge opfordres til at ryge, og de får 
lettere adgang til tobaksvarer. Alt internetsalg, ikke kun på tværs af grænser, bør derfor 
forbydes. Ni medlemsstater har allerede gjort det. Et EU-forbud vil derfor harmonisere 
reglerne og fremme håndhævelsen.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
deres område via en hvilken som helst 
kanal forbydes gratis uddeling eller 
uddeling til reducerede priser af 
tobaksvarer og bytning af en åben 
pakning tobaksvarer med en ny, forseglet 
pakning.

Begrundelse

Praksisser såsom gratis promotion-uddeling eller bytning af cigaretpakker på offentlige 
steder er målrettet mod unge og er derfor utilstedelige.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 

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

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

Ændringsforslag 69
Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Begrundelse

Nikotinholdige produkter undtagen tobaksvarer bør uanset nikotinindhold klassificeres som 
lægemidler. Artikel 18 i Kommissionens forslag virker ikke befordrende med hensyn til at 
sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og er i modstrid med artikel 168, stk. 7, i TEUF. 
Artikel 18 udgør i den af Kommissionen foreslåede ordlyd et tilbageskridt i sammenligning 
med de lovbestemmelser, der findes i visse medlemsstater.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, stk. og artikel 14, 
stk. 9, tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra [Til 
Publikationskontoret Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 

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

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremhæver i rapporten især 
elementer, der bør revideres eller udbygges 
som følge af den videnskabelige og 
tekniske udvikling, herunder udviklingen 
af internationalt vedtagne regler og 
standarder for produkter, idet den navnlig 
er opmærksom på:

Kommissionen fremhæver i rapporten især 
elementer, der bør revideres eller udbygges 
som følge af den videnskabelige og 
tekniske udvikling, herunder udviklingen 
af internationalt vedtagne regler og 
standarder for produkter samt den 
socioøkonomiske indvirkning af 
direktivets anvendelse, idet den navnlig er 
opmærksom på:

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cа) indvirkningen på produktionen og 
beskæftigelsen i tobakssektoren, med 
særligt fokus på små og mellemstore 
landmænd

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) direktivets mulige indvirkning på den 
europæiske tobaksdyrkning.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 1. Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 
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begrænse import, salg eller forbrug af 
tobak eller tobaksrelaterede produkter, der 
opfylder kravene i dette direktiv.

begrænse import, salg eller forbrug af 
tobak eller tobaksrelaterede produkter, der 
opfylder kravene i dette direktiv. Samtidig 
skal der træffes foranstaltninger til at 
begrænse importen af tobaksvarer, 
herunder fra tredjelande, der ikke 
opfylder kravene i dette direktiv.
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