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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og 
salg af tobak og tobaksrelaterede produkter
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0788),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0420/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
tjekkiske Deputeretkammer, det italienske Senat, den svenske Riksdag, det græske 
Parlament, det italienske Deputeretkammer, den portugisiske Nationalforsamling, det 
rumænske Deputeretkammer og det danske Folketing om at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er også behov for 
lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan for 
at gennemføre WHO's rammekonvention 
om tobakskontrol fra maj 2003 (i det 
følgende benævnt "FCTC"), som Den 
Europæiske Union og dens medlemsstater 
er part i. Af særlig relevans er 
konventionens artikel 9 (om regulering af 
tobaksprodukters indhold), artikel 10 (om 
regulering af åbenhed vedrørende 
tobaksprodukter), artikel 11 (om pakning 
og mærkning af tobaksvarer), artikel 13 
(om reklame) og artikel 15 (om ulovlig 
handel med tobaksvarer). Der blev 
vedtaget et sæt retningslinjer for 
gennemførelsen af FCTC's bestemmelser 
med konsensus på diverse konferencer 
mellem FCTC-parterne med støtte fra 
Unionen og medlemsstaterne. 

(7) Der er også behov for 
lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan for 
at gennemføre WHO's skelsættende 
rammekonvention om tobakskontrol fra 
maj 2003 (i det følgende benævnt 
"FCTC"). Samtlige medlemsstater og Den 
Europæiske Union har undertegnet og 
ratificeret konventionen og er således 
folkeretligt forpligtet af bestemmelserne i 
FCTC. Af særlig relevans er 
konventionens artikel 9 (om regulering af 
tobaksprodukters indhold), artikel 10 (om 
regulering af åbenhed vedrørende 
tobaksprodukter), artikel 11 (om pakning 
og mærkning af tobaksvarer), artikel 13 
(om reklame) og artikel 15 (om ulovlig 
handel med tobaksvarer). Der blev 
vedtaget et sæt retningslinjer for 
gennemførelsen af FCTC's bestemmelser 
med konsensus på diverse konferencer 
mellem FCTC-parterne med støtte fra 
Unionen og medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s FCTC-konvention er den første internationale 
traktat om sundhed. Dens forskrifter er juridisk bindende for medlemsstaterne på samme 
måde som eksempelvis WTO-regler. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
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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. 

nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at sænke de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun behøve at reducere tjære-, nikotin- og kulilteværdierne eller de øvrige 
fastsatte niveauer for giftige eller vanedannende udledninger i fremtiden, i tråd med retningen 
af de internationale normer.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.

(18) På baggrund af direktivets fokus på 
unge bør andre tobaksvarer end cigaretter 
samt rulletobak og røgfri tobak, som 
primært forbruges af ældre forbrugere, 
være undtaget fra visse af kravene 
vedrørende ingredienser, så længe der ikke 
sker en væsentlig ændring i forholdene 
med hensyn til omsætningen eller 
forbrugsmønstrene blandt de unge.
Kommissionen bør føre nøje tilsyn med 
forbruget af vandpibetobak blandt unge, 
da der er voksende indikationer af, at 
dette ikke blot forbruges inden for det 
traditionelle ældre marked;

Or. en

Begrundelse

Rygning af vandpiber på barer og natklubber bliver stadig mere populær og rygerne er ikke 
altid klar over, at disse piber almindeligvis indeholder tobak. Eurobarometer viser, at unge 
og studerende angiver højere vandpibeforbrug end andre grupper. 
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Ændringsforslag 4

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 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

(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 billede-og-tekst-
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. 

Or. en

Begrundelse

Selvindlysende. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22a. Når der anvendes kombinerede 
advarsler, bør resten af tobakspakningen 
være standardiseret og fri for 
varemærkning, således at effekten af 
sundhedsadvarslen maksimeres. 
Undersøgelser viser, at standardiseret 
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pakning er særlig effektivt til at afholde 
unge fra at begynde at ryge.  

Or. en

Begrundelse

Standardiseret “umærket” pakning er langtfra umærket – det meste af pakke er dækket af 
store dramatiske sundhedsadvarsler, og i Australien er baggrundsfarven en mørk og trist 
brun. Fire medlemsstater befinder sig på forskellige stadier i overvejelsen af standardpakning 
(UK, BE, FI og FR). En fuldstændig standardisering af pakningen er den mest effektive 
metode til at rydde hindringerne for fri handel på det indre marked af vejen. Det er også den 
bedste mulighed, hvad sundhedsbeskyttelse angår: Det øger effekten af sundhedsadvarslerne 
blandt personer, der endnu ikke er begyndt at ryge, og det har en dokumenteret virkning, 
hvad angår at afskrække især unge fra at begynde at ryge. 

Ændringsforslag 6

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 

(23) Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og virkningsfulde, og pakningens 
åbningsmekanisme må på ingen måde 
indskrænke sundhedsadvarslen. 
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 
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deres favoritmærke var mindre skadeligt 
end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses. 

end andre mærker. Dette er et problem, der 
bør løses. 

Or. en

Ændringsforslag 7

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 
at kontrollere produkters ægthed. 

(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 og 
eventuel ydre pakning 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 at kontrollere produkters 
ægthed. 

Or. en

Begrundelse

Der bør jf. WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter også være 
entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, kasser 
etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni bør være 



PR\932973DA.doc 11/46 PE508.085v03-00

DA

forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på en palle, 
i en beholder eller en kasse. 

Ændringsforslag 8

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 bør forbydes, eftersom det letter 
adgangen til tobaksvarer for unge og kan 
risikere at underminere overholdelsen af 
de krav, der følger af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensundersøgelse er internetbaseret salg på tværs af grænserne 
fortrinsvist motiveret af 1) de lavere priser på ulovlige/forfalskede varer, eller 2) ulovlig 
udnyttelse af forskellene i de nationale skatteregler. Dette fører til en skævvridning af 
konkurrencen, idet de traditionelle forhandlere – navnlig dem der er baseret i medlemsstater 
med højt skattetryk – skal konkurrere med de lavere priser fra (primært) illegale, 
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internetbaserede forhandlere.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a. Der finder stadig gratis uddeling af 
tobaksprodukter sted i mange 
medlemsstater via internetbaserede 
detailhandlere og på offentlige steder. 
Eftersom målgruppen er unge og denne 
praksis har potentiale til at skabe nye 
rygere, bør den forbydes. 

Or. en

Begrundelse

Gratis promotion-uddeling af cigaretter på natklubber og badestrande etc. er målrettet mod 
unge og er utilstedeligt.

Ændringsforslag 10

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. 
Det er derfor vigtigt at forgodkende alle
nye kategorier af tobaksvarer. Fabrikanter 
og importører bør have pligt til at ansøge 
om markedsføringstilladelser til nye 
kategorier af tobaksvarer. 
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Or. en

Begrundelse

Tobaksprodukter er yderst skadelige for folkesundheden og bør ikke tillades i handlen uden 
forgodkendelse fra myndighedernes side.

Ændringsforslag 11

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 med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

(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, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Begrundelse

Detaljerne angående hvorvidt og hvordan der oprettes uafhængige prøvepaneler til 
bestemmelse af, om en tobaksvare har en kendetegnende aroma, vil være mere 
hensigtsmæssige at fastsætte via delegerede retsakter end gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 12

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 

(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 
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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-Parlamentet og Rådet.

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, metodologien for 
bestemmelse af, hvorvidt en tobaksvare 
har en kendetegnende aroma, 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-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Se ÆF til betragtning 37.
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Ændringsforslag 13

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) 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, gældende for 
både indenlandske og importerede varer. 
Medlemsstaterne bør tillige have mulighed 
for at indføre strengere bestemmelser, som 
finder anvendelse på både indenlandske og 
importerede varer, 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. 

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af at medlemsstaterne har friheden til at bibeholde eller indføre skærpede 
nationale regler på områder omfattet af dette direktiv, forudsat at de er behørigt begrundede 
og godkendt. Disse skærpede regler bør også gælde for importerede varer.
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Ændringsforslag 14

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) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på både 
indenlandske og importerede varer, 
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, 
undtagen for cigaretter og rul-selv-
produkter, 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.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af at medlemsstaterne tillige har friheden til at bibeholde eller indføre 
skærpede nationale regler på områder, der ikke er omfattet af dette direktiv, forudsat at de er 
behørigt begrundede. Disse skærpede regler bør også gælde for importerede varer.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser 

d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 16.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) anmeldelsespligten for nye kategorier af 
tobaksvarer

e) pligten til forgodkendelse af nye 
kategorier af tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

for at fremme et velfungerende indre 
marked for tobak og tobaksrelaterede 
produkter med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

for at opfylde de forpligtelser, der gælder i 
henhold til WHO-rammekonventionen for 
tobakskontrol og for at fremme et 
velfungerende indre marked for tobak og 
tobaksrelaterede produkter med 
udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, især for unge 
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personer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med direktivet er at harmonisere lovgivningen for at få det indre marked til at 
fungere bedre. Ved at vælge harmoniseringsretningen er den afgørende faktor blevet at sikre 
et højt niveau af sundhedsbeskyttelse, især for unge, og at implementere internationalt aftalte 
normer. 

Ændringsforslag 18

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun behøve at reducere tjære-, nikotin- og kulilteværdierne i fremtiden, i 
tråd med retningen af de internationale normer.

Ændringsforslag 19

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 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
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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 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

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 
sænkning 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, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør kun behøve at reducere de øvrige fastsatte niveauer for giftige eller 
vanedannende udledninger i fremtiden, i tråd med retningen af de internationale normer.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter måles efter ISO-standard 
4387 (tjære), 10315 (nikotin) og 8454 
(kulilte).

1. Emissionsindholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter måles efter ISO-standard 
4387 (tjære), 10315 (nikotin) og 8454 
(kulilte).

Nøjagtigheden af angivelserne vedrørende 
tjære og nikotin kontrolleres ved hjælp af 
ISO-standard 8243. 

Nøjagtigheden af angivelserne vedrørende 
tjære, nikotin og kulilte kontrolleres ved 
hjælp af ISO-standard 8243.

Or. en

Begrundelse

Denne internationale standard er allerede blevet brugt til at måle nøjagtigheden af 
kulilteindikationerne.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et særligt websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed. 

2. Medlemsstaterne sørger for at formidle 
oplysninger meddelt i henhold til stk. 1 på 
et websted, som er tilgængeligt for 
offentligheden. Medlemsstaterne tager i 
den forbindelse behørigt hensyn til behovet 
for at beskytte oplysninger, der udgør en 
forretningshemmelighed. 

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater har allerede særlige websteder om tobakskontrol. Dette ÆF tydeliggør, 
at de ikke behøver oprette et helt nyt websted. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne pålægger 
fabrikanterne og importørerne at 
indberette deres udgifter til reklame, 
slagsfremstød og sponsorater, angivet for 
hver medlemsstat på årsbasis, med 
begyndelse i det første hele kalenderår, 
der følger efter året for dette direktivs 
ikrafttræden. 

Or. en

Begrundelse

Jf. kravene i artikel 13 i WHO’s FCTC. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et sådant 
tal for EU’s vedkommende.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen foretager en analyse af 
de oplysninger, der gøres tilgængelige i 
henhold til denne artikel (navnlig af 
oplysninger vedrørende ingrediensernes 
vanedannende egenskaber og toksicitet, 
markedsanalyser og salgsdata), og 
forelægger regelmæssigt en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med en 
sammenfatning af hovedresultaterne.

Or. en

Begrundelse

Det vil være første gang, at store dele af disse oplysninger gøres tilgængelige for 
reguleringsmyndighederne. Det vil være nyttigt at få foretaget en analyse, såfremt der kan 
drages lektier til brug for fremtidige tobakskontrolpolitikker.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gebyrer, som medlemsstaterne 
opkræver for modtagelse, lagring, 
håndtering, analyse og offentliggørelse af 
oplysninger, som de modtager i henhold til 
denne artikel, må ikke overstige de 
udgifter, som disse aktiviteter reelt er 
forbundet med. 

6. Medlemsstaterne kan opkræve 
forholdsmæssigt afpassede gebyrer for 
modtagelse, lagring, håndtering, analyse og 
offentliggørelse af oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel, 

Or. en

Begrundelse

Gebyrkravet her bør være i overensstemmelse med kravene i artikel 17.
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Ændringsforslag 25

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

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
og dermed skal forbydes på hele det indre 
marked. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21. 

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af at Kommissionen ved vedtagelsen af gennemførelsesretsakten udvider 
forbuddet mod et givent produkt til resten af det indre marked. 

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter detaljerede kriterier 
og procedurer til at fastslå, hvorvidt en 
tobaksvare er omfattet af stk. 1. Disse 
delegerede retsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 22.

Or. en

Begrundelse

Detaljerne angående hvorvidt og hvordan der oprettes uafhængige prøvepaneler til 
bestemmelse af, om en tobaksvare har en kendetegnende aroma, vil være mere 
hensigtsmæssige at fastsætte via delegerede retsakter end gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne forbyder, på grundlag 
af videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning mærkbart ved forbrug.

7. Medlemsstaterne forbyder, på grundlag 
af videnskabelig evidens, markedsføring af 
tobaksvarer, der indeholder 
tilsætningsstoffer i mængder, som øger 
tobaksvarens toksiske eller vanedannende 
virkning ved forbrug.

Or. en

Begrundelse

Selvindlysende.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning fra 
en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 7. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, 
og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

8. Kommissionen afgør ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt efter anmodning fra 
en medlemsstat eller på eget initiativ, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 7
og dermed skal forbydes på hele det indre 
marked. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21, og skal være baseret på den 
seneste videnskabelige evidens.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af at Kommissionen ved vedtagelsen af gennemførelsesretsakten udvider 
forbuddet mod et givent produkt til resten af det indre marked. 
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Ændringsforslag 29

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.

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 ved forbrug, at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af de 
pågældende tilsætningsstoffer.

Or. en

Begrundelse
Selvindlysende.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne på den primære 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage er fuldt synlige, herunder 
at de ikke helt eller delvist er skjult eller 
brydes af indpakningsmateriale, punge, 
omslag, æsker/kasser eller andre 
anordninger, når tobaksvaren 
markedsføres. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
sundhedsadvarslerne på den primære 
overflade på enkeltpakningen og eventuel 
ydre emballage er fuldt synlige og vedtager 
de fornødne regler for at forbyde 
markedsføring af en enhver type 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning, som 
helt eller delvist dækker eller bryder 
sundhedsadvarslerne.

Or. en

Begrundelse

Der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at sundhedsadvarslerne er klart synlige for 
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offentligheden.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen 

a) bestå af en tekstadvarsel som opført i 
bilag I og et tilhørende farvefotografi som 
specificeret i billedsamlingen i bilag Ia

Or. en

Begrundelse

Korrektion af udeladelse i udkastet.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel talmæssigt så vidt muligt 
er ligeligt fordelt på tværs af de forskellige 
tobaksmærker. 

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
være opdelt i tre sæt, som anvendes på skift 
i et år ad gangen. Medlemsstaterne sikrer, 
at visningen af hver enkelt kombineret 
sundhedsadvarsel, der er til afbenyttelse i 
et enkelt, givent år, talmæssigt så vidt 
muligt er ligeligt fordelt på tværs af de 
forskellige tobaksmærker. 

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af at hver af de 14 kombinerede sundhedsadvarsler, der står til afbenyttelse i 
et givent år, bør fremgå så ligeligt som muligt af hver cigaret eller rul-selv-mærke. 
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Ændringsforslag 33

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 skal 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. 

Or. en

Begrundelse

Selvindlysende.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle ydre overflader på 
enkeltpakningen og enhver eventuel ydre 
pakning af cigaretter og rul-selv-tobak, 
der ikke er omfattet af bestemmelserne i 
dette direktiv, standardiseres som følger:
a) må ikke indeholde noget varemærke 
eller andet mærke ud over handelsnavnet 
eller et alternativt navn for 
tobaksproduktet
b) handelsnavnet og et eventuelt 
alternativt navn
i) må ikke optræde mere end én gang på 
hver overflade 
ii) skal optræde vandret under og i samme 
læseretning som den kombinerede 
sundhedsadvarsel i midten af den 
tiloversblevne plads på overfladerne foran 
og bag på enkeltpakningen og den 
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eventuelle ydre pakning
iii) skal være i overensstemmelse med alle 
de mere udførlige regler fastsat i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Standardiseret “umærket” pakning er langtfra umærket – det meste af pakke er dækket af 
store dramatiske sundhedsadvarsler, og i Australien er baggrundsfarven en mørk og trist 
brun. Fire medlemsstater befinder sig på forskellige stadier i overvejelsen af standardpakning 
(UK, BE, FI og FR). En fuldstændig standardisering af pakningen er den mest effektive 
metode til at rydde hindringerne for fri handel på det indre marked af vejen. Det er også den 
bedste mulighed, hvad sundhedsbeskyttelse angår: Det øger effekten af sundhedsadvarslerne 
blandt personer, der endnu ikke er begyndt at ryge, og det har en dokumenteret virkning, 
hvad angår at afskrække især unge fra at begynde at ryge.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hverken varemærket eller noget andet 
mærke må fremgå af selve 
tobaksproduktet. 

Or. en

Begrundelse

Påtryk af varemærket eller andre udformninger (f.eks. blomstermotiv) bør ikke være tilladt på 
de enkelte cigaretter.

Ændringsforslag 36

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 

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

bestemmelser om enkeltpakningers form,
størrelse og baggrundsfarve såvel som den 
skrifttype og skriftstørrelse, der anvendes 
til handelsnavnet og et eventuelt 
alternativt navn.

Or. en

Begrundelse

Standardiseret “umærket” pakning er langtfra umærket – det meste af pakke er dækket af 
store dramatiske sundhedsadvarsler, og i Australien er baggrundsfarven en mørk og trist 
brun. Fire medlemsstater befinder sig på forskellige stadier i overvejelsen af standardpakning 
(UK, BE, FI og FR). En fuldstændig standardisering af pakningen er den mest effektive 
metode til at rydde hindringerne for fri handel på det indre marked af vejen. Det er også den 
bedste mulighed, hvad sundhedsbeskyttelse angår: Det øger effekten af sundhedsadvarslerne 
blandt personer, der endnu ikke er begyndt at ryge, og det har en dokumenteret virkning, 
hvad angår at afskrække især unge fra at begynde at ryge. 

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
også være entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, 
kasser etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni 
bør være forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på 
en palle, i en beholder eller en kasse.  Al ompakning skal rapporteres. 

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne drager omsorg for, 
at de entydige identifikatorer for 
enkeltpakningerne er knyttet til den 
entydige identifikator på den ydre 
pakning. Enhver ændring i 
sammenknytningen mellem 
enkeltpakninger og ydre pakning lagres i 
den i stk. 6 omhandlede database.

Or. en

Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
også være entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, 
kasser etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni 
bør være forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på 
en palle, i en beholder eller en kasse.  Al ompakning skal rapporteres. 

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 

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

kommer i deres besiddelse, samt alle 
mellemliggende flytninger og den endelig 
flytning af produkterne væk fra deres 
besiddelse, og elektronisk overfører disse 
data til en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.
Denne forpligtelse kan opfyldes ved 
registrering for samlet form, f.eks. af ydre 
emballage, forudsat at det fortsat er muligt 
at spore enkeltpakningerne.

Or. en

Begrundelse

Der bør jf. kravene i WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel med tobaksprodukter 
også være entydige identifikatorer på den ydre pakning (såsom paller, forsendelsesbeholdere, 
kasser etc.). De entydige identifikatorer uden på pakningen og på enkeltpakningerne indeni 
bør være forbundet, således at myndighederne kan vide, hvad der er inden i en forsendelse på 
en palle, i en beholder eller en kasse.  Al ompakning skal rapporteres. 

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. 
Tredjepartens egnethed, især hvad angår 
dennes uafhængighed og tekniske 
kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af en ekstern 
revisor, som foreslås og betales af 
tobaksfabrikanten og godkendes af 
Kommissionen. Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 

6. Medlemsstaterne påser, at fabrikanter og 
importører af tobaksvarer indgår aftaler om 
lagring af data med en uafhængig 
tredjepart, som skal administrere 
datalagerfaciliteten for data vedrørende den 
pågældende fabrikant eller importør. 
Datalagerfaciliteten skal fysisk være 
placeret på Unionens område. Den 
uafhængige tredjepart må ikke have 
kommercielle eller andre kapitalinteresser 
i tobaksindustrien eller andre tilknyttede 
industrier. Tredjepartens egnethed, især 
hvad angår dennes uafhængighed og 
tekniske kapacitet, samt selve aftalen skal 
godkendes og overvåges af Kommissionen 
bistået af en uafhængig, ekstern revisor, 
som betales af tobaksfabrikanten og 
godkendes af Kommissionen. 
Medlemsstaterne sikrer 
datalagerfaciliteters permanente fulde 
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begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

gennemsigtighed og tilgængelighed for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
eller Kommissionen give fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger, 
forudsat at forretningsmæssigt følsomme 
oplysninger forbliver behørigt beskyttet i 
overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Der skal med henblik på at sikre vandtætte skodder mellem datalagringssystemet og 
tobaksindustrien i den hensigt at sikre den førnævntes fulde uafhængighed, etableres ekstra 
sikkerhedsmekanismer.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Usynlige sikkerhedsfeaturere vil gøre det vanskeligere at forfalske produkter. I og med at 
usynlige featurere imidlertid kun kan verificeres af embedsfolk, skal en sikkerhedsfeature 
indeholde både synlige og usynlige elementer, i lighed med de systemer der anvendes til 
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cigaretter i Det Forenede Kongerige, Tyrkiet, Brasilien og Malaysia.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne forbyder
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
territorium, at drive fjernsalg på tværs af 
grænser.

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra 
b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
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.

Or. en

Begrundelse

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
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by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne forbyder 
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
territorium, at uddele tobaksvarer gratis 
eller til nedsat pris gennem 
fjernhandelskanaler på tværs af grænser 
eller ad enhver anden vej. 

Or. en

Begrundelse

Gratis promotion-uddeling af cigaretter på natklubber og badestrande etc. er målrettet mod 
unge og er utilstedeligt.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

udgår

Or. en
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Begrundelse

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse
There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

Or. en

Begrundelse

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Forgodkendelse til markedsføring af nye 
kategorier af tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Reguleringsmyndighederne bør i fornødent tilfælde have mulighed for at forhindre, at 
fremtidige, nye tobaksvarer bringes i handelen.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Medlemsstaterne forgodkender 
markedsføring af alle nye tobaksvarer. De 
indfører til dette formål et 
godkendelsessystem og opkræver en 
forholdsmæssigt afpasset gebyr. 

Or. en
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Begrundelse

Reguleringsmyndighederne bør i fornødent tilfælde have mulighed for at forhindre, at 
fremtidige, nye tobaksprodukter bringes i handelen.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 17 — stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Reguleringsmyndighederne bør i fornødent tilfælde have mulighed for at forhindre, at 
fremtidige, nye tobaksprodukter bringes i handelen.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller ajourførte oplysninger som omhandlet 

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

ajourførte oplysninger som omhandlet i 
stk. 1, litra a), b) og c). Medlemsstaterne 
kan pålægge fabrikanter eller importører af 
tobaksvarer at udføre yderligere test eller 
fremlægge supplerende oplysninger. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
adgang til alle oplysninger, som de 
modtager i henhold til denne artikel. 

Or. en

Begrundelse

Reguleringsmyndighederne bør i fornødent tilfælde have mulighed for at forhindre, at 
fremtidige, nye tobaksprodukter bringes i handelen.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 20 — stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

3. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der er vedtaget i medfør af dette direktiv, 
og træffer alle nødvendige foranstaltninger 
til at sikre, at de gennemføres. 
Sanktionerne skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning. Eventuelle finansielle 
sanktioner gældende for overlagte 
overtrædelser skal opveje de økonomiske 
fordele, der tilstræbes med overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Finansielle sanktioner bør som minimum være lig med den opnåede fortjeneste. Dette princip 
indgår i lovgivningsforslag på andre områder, f.eks. genbrug af skibe og revisionen af den 
officielle kontrollovgivning i forbindelse med hestekødsskandalen.
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Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 23 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udviklingen på markedet for nye 
kategorier af tobaksvarer, bl.a. for så vidt 
angår anmeldelser modtaget i henhold til 
artikel 17

b) udviklingen på markedet for nye 
kategorier af tobaksvarer, bl.a. for så vidt 
angår de tilladelser, der er udstedt i 
henhold til artikel 17

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 24 — stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan dog opretholde 
strengere nationale bestemmelser, som 
finder anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på områder, der er omfattet af 
direktivet, på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Medlemsstaterne kan tillige indføre 
strengere bestemmelser på grundlag af 
omstændigheder, der vedrører de særlige 
forhold i den pågældende medlemsstat, 
forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte 
folkesundheden. Sådanne nationale 
bestemmelser meddeles til Kommissionen 
sammen med begrundelsen for at 
opretholde eller indføre dem. 
Kommissionen godkender eller forkaster 
inden for seks måneder efter at have 
modtaget meddelelsen bestemmelserne 
efter, under hensyntagen til det høje 
sundhedsbeskyttelsesniveau, der sikres 
med dette direktiv, at have efterprøvet, 

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

til det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, 
der sikres med dette direktiv, at have 
efterprøvet, hvorvidt de er begrundede, 
nødvendige og står i rimeligt forhold til de 
mål, der skal nås, og om de er et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt. 

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at hvis medlemsstaterne beslutter at bibeholde eller indføre strengere 
nationale bestemmelser, skal disse bestemmelser også gælde for importerede produkter.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 24 — stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PR\932973DA.doc 41/46 PE508.085v03-00

DA

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at hvis medlemsstaterne beslutter at bibeholde eller indføre strengere 
nationale bestemmelser, skal disse bestemmelser også gælde for importerede produkter.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 26 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tobaksvarer udgår

Or. en

Begrundelse

Selvindlysende.
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BEGRUNDELSE

Det er nu næsten tolv år siden, at EU vedtog det nugældende direktiv om tobaksvarer. Med 
dette direktiv blev der indført en række tobakskontrolforanstaltninger, herunder: 

 forbud mod udtryk såsom “mild” og “light”, som kunne forlede rygere til at tro, at 
nogle produkter var mindre skadelige end andre

 maksimaltærskler for indholdet af tjære, nikotin og kulilte
 krav om rapportering af ingredienser
 minimumsmål for størrelsen af sundhedsadvarslerne på alle tobaksvarer undtagen 

røgfri tobaksvarer, der skal være forsynet med en generel sundhedsadvarsel
 et fælles sæt billedadvarsler som medlemsstaterne kan vælge at anvende på 

pakningerne.

Det nugældende direktiv blev genstand for retslige indsigelser fra tobaksselskabernes side, 
men domstolene stadfæstede direktivets gyldighed.   

Rygning og sundhed: Udfordringen i at afskrække unge rygere

Tolv år efter er rygning fortsat den fremmeste årsag i EU til dødsfald, der kunne være 
forebygget, og dødsårsag for ca. 700 000 mennesker årligt. De skridt, der er taget i årenes løb 
for at begrænse rygningen, har haft en indvirkning: I løbet af det seneste årti er antallet af 
rygere i EU faldet fra næsten 40 % i EU-15 i 2002 til 28 % i EU-27 i 2012.

Prævalensproportionen på 29 % blandt unge (15-25 år) er imidlertid højere end for 
befolkningen som helhed. Vi ved, at børn og ikke voksne begynder at ryge: 70 % af rygerne 
begynder før deres 18-års fødselsdag og mange endda endnu tidligere. En nylig WHO-
undersøgelse af rygetendenser blandt 15-årige afdækkede en endnu mere bekymrende 
tendens: Mens rygetendensen i perioden 2001-2005 var for nedadgående i langt størsteparten 
af landene, viste det sig for den senest undersøgte periode, 2005-2010, at 
prævalensproportionen for drenge var steget i 14 lande og for piger i ni lande. Kommissionen 
har derfor i sit nye udkast til direktivet om tobaksvarer med rette sat betydeligt fokus på 
foranstaltninger beregnet til at afskrække unge fra at ryge, såsom via stærkere 
sundhedsadvarsler og forbud mod emballage og aromaer, der kan være særligt attraktive for 
unge.

WHO-rammekonventionen om tobakskontrol – et nyt internationalt klima

En afgørende begivenhed siden udarbejdelsen af det seneste tobaksdirektiv er, at EU som 
helhed og medlemsstaterne hver især har vedtaget Verdenssundhedsorganisationen WHO’s 
rammekonvention om tobakskontrol (FCTC). Denne juridisk bindende konvention, der trådte 
i kraft i 2005, har 176 underskrivere og forpligter parterne til at nedbringe efterspørgslen efter 
og udbuddet af tobaksvarer og til at beskytte tobakskontrolpolitikkerne mod industriens 
indflydelse. Den foreslår en række foranstaltninger såsom retningslinjer for 
minimumsstørrelsen af sundhedsadvarsler, påbudte billedadvarsler og restriktioner for 
pakning der øger tiltrækningskraften ved tobaksprodukter. Forskellige medlemsstater har fulgt 
op herpå med egne forslag til gennemførelse af FCTC: 14 medlemsstater har fastsat en 
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pakkestørrelse på minimum 20 stk. (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, 
ES), der anvendes billedadvarsler i 10 medlemsstater (BE, RO, UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, 
HU), rygestop-meddelelser er obligatoriske i 4 medlemsstater (BE, FR, NL, SI) og frivillige i 
9 (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK). Disse fremvoksende forskelle i reguleringen og 
behovet for at implementere FCTC har fået Parlamentet og Rådet til at opfordre 
Kommissionen til at revidere det nugældende tobakskontroldirektiv ved flere lejligheder.

FCTC har foranlediget flere tredjelande til at stramme op på tobaksreguleringsområdet. Et 
velkendt tilfælde er Australien, der indførte en fuldstændig standardiseret (“umærket”) 
pakning i november 2011 og vandt sin retssag mod tobaksselskaberne i august 2012. New 
Zealand har nu bekendtgjort, at landet vil følge dette eksempel og den britiske regering har i 
øjeblikket foranstaltningen til høring. Mange andre lande er imidlertid foran EU, hvad angår 
lovgivning til tobakskontrol. 63 lande har påbud om billedadvarsler. Brasilien har forbudt alle 
former for aroma og andre tilsætningsstoffer, og Canada ligeså, dog med en undtagelse for 
mentol. USA har forbudt alle karakteristiske aromaer med undtagelse af mentol. 
Rygeniveauet i Brasilien er med knapt 15 % det halve af EU-gennemsnittet. Niveauet i 
Canada (17 %) og USA (18, 9 %) er også væsentlig lavere end i EU.

De foreslåede hovedændringer i udkastet til direktiv

Ingredienser: Omdrejningspunktet i det rationale, der ligger bag revisionen af 
tobakskontroldirektivet er ideen om, at tobaksprodukter bør se ud og smage som tobak. 
Forslaget forbyder derfor al såkaldt “karakteristisk aroma” i cigaretter, rul-selv og røgfri 
tobak. Aromaer kan eksempelvis være chokolade, frugtsmag og mentol. Der indføres også 
forbud mod andre tilsætningsstoffer såsom vitaminer, der kan give det indtryk, at produktet er 
sundhedsfremmende eller er mindre skadeligt. Forslaget forbyder ikke tilsætningsstoffer, der 
anses for essentielle for fremstillingen af tobak, idet cigarer, cigarilloer, pibetobak og 
vandpibetobak er undtaget fra aromaforbuddet, så længe disse fortsat fortrinsvist forbruges af 
ældre rygere. Ordføreren går ind for alle disse foranstaltninger, men er betænkelig ved de 
seneste tendenser til rygning af vandpibe blandt unge og ønsker, at Kommissionen holder et 
vågent øje med denne udvikling.

Mærkning og pakning: Lovudkastet indfører krav om kombineret billed- og tekstadvarsler, 
der dækker 75 % af for- og bagside på alle cigaret- og rul-selv-pakker. Kommissionen foreslår 
ikke fuldstændig standardiseret pakning som i Australien, men giver medlemsstaterne 
friheden til selv at indføre fuldstændig standardisering i national ret for de dele af pakken, der 
ikke er reguleret af direktivet. Forslaget forbyder også en række featurere, der vil kunne 
vildlede folk om produkterne: tynde cigaretter, beskrivende udtryk såsom ”natur” eller ”bio” 
og vildledende farver. En enkeltpakning af cigaretter skal indeholde mindst 20 cigaretter. 
Disse foranstaltninger indebærer et forbud mod læbestift-/parfumeagtige cigaretpakninger. 
Der foreslås en minimumsstørrelse på 40 g for rul-selv-tobakspunge. Ordføreren tilslutter sig 
samtlige disse foranstaltninger, men foreslår yderligere skridt, for så vidt angår cigaretter og 
rul-selv, i form af et standardiseringsformat, der fjerner al direkte varemærkning fra 
pakningen. Dette er ikke så vidtrækkende som den australske lovgivning, der har 
standardiseret pakningen for alle tobaksprodukter, eftersom det kun skal gælde for cigaretter 
og rul-selv, nemlig de produkter der bruges til at indfange unge rygere.

Dette kapitel omfatter også en række forbedrede bestemmelser om sporbarhed og sikkerhed 
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med henblik på at bekæmpe illegal handel med cigaretter. Disse foranstaltninger omfatter en 
entydig identifikator på hver pakke og et system til at følge og spore al cigaretsalg. 
Ordføreren tilslutter sig alle disse foranstaltninger og har fremsat ændringsforslag til at styrke 
sikkerheden mod vareforfalskning og til at sikre, at sporbarheden for den enkelte pakke også 
fremgår af bundtpakker.   

Tobak der indtages oralt
Restriktionerne på salg af tobak til oralt brug (snus- og skråtobak) bibeholdes i den nye 
lovgivning.  Ordføreren støtter denne holdning.

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af grænser
Internetsalget af tobaksvarer er et nyopstået fænomen og derfor ikke dækket af det 
eksisterende tobaksdirektiv. Der synes ikke at være noget incitament til at oprette legalt 
internetsalg af cigaretter, eftersom afgifterne skal betales af sælger i salgslandet. Køberne kan 
ikke få fordel af afgiftsforskellen. Kommissionen konkluderer på denne baggrund i sin 
konsekvensundersøgelse, at tobaksprodukter solgt via internettet sædvanligvis ikke er i 
overensstemmelse med tobaksdirektivet (f.eks. sundhedsadvarsler og ingredienser). 
Derudover er der problemer med systemer til aldersverificering og illegal internetbaseret 
reklame. FCTC indeholder en opfordring til forbud mod tobakssalg via internettet og ni 
medlemsstater har allerede et sådant forbud. Kommissionen foreslår derfor nye 
reguleringsmæssige rammer, men ordføreren er af den opfattelse, at et forbud mod denne 
erhvervsaktivitet ville være den bedste og tydeligste politik-fremgangsmåde. Ordføreren er 
tillige bekymret over, at tobaksselskaber uddeler gratis cigaretsmagsprøver via internettet og 
andre kanaler og foreslår et forbud mod sådanne aktiviteter.  

Nye kategorier af tobaksvarer
Kommissionen foreslår et anmeldelsessystem for alle nye kategorier af tobaksvarer med 
henblik på at sikre, at nye produkter er i nøje overensstemmelse med direktivet, men giver 
samtidig medlemsstaterne mulighed for at indføre en forgodkendelsesordning. Ordføreren 
mener, at forgodkendelse bør være reglen for alle nye kategorier af tobaksprodukter og har 
fremsat ændringsforslag til denne henseende.

E-cigaretter
Det nugældende tobaksdirektiv omfatter ikke nikotinholdige produkter, men disse foreslås nu 
indføjet under det nye direktivs anvendelsesområde. Den største udvikling siden 2001 har 
været introduktionen i handlen af elektroniske, såkaldte e- eller damp-cigaretter, der udgør et 
voksende marked. Der er ikke nogen fælles tilgang på EU-niveau til regulering af e-cigaretter. 
På nuværende tidspunkt har kun to medlemsstater indført specifik lovgivning, mens nikotin i 
omkring halvdelen af medlemsstaterne anses for medicin i kraft af stoffets virkninger, således 
at e-cigaretter teknisk set ikke kan sælges, medmindre de er godkendt som lægemiddel 
ligesom andre rygestop-produkter. I de øvrige medlemsstater er der ingen specifikke regler, 
hvilket betyder, at e-cigaretter er omfattet af produktsikkerhedsdirektivet. Der blev indgivet ni 
RAPEX-advarsler vedrørende problemer med e-cigaretter sidste år. E-cigaretter, der ikke er 
godkendt som lægemiddel, kan ikke hævde at være rygestop-behjælpelige. USA er for tiden i 
færd med at udarbejde egen regulering om e-cigaretter som en del af 
tobakskontrollovgivningen. 

Kommissionen foreslår en tosporet tilgang til reguleringen af e-cigaretter og andre 
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nikotinholdige produkter. Produkter med et nikotinindhold over et vist niveau – hvilket 
omfatter de fleste e-cigaretter, der i dag er i handlen – vil skulle godkendes som lægemidler. 
Produkter under tærsklen tillades på markedet med sundhedsadvarsler.

Tobakskontroleksperterne er uenige i deres vurderinger af e-cigaretter. Der er overordnet set 
enighed om behovet for bedre regulering, men der hersker uvished om, hvorvidt e-cigaretter 
for eksisterende rygere fungerer som et hensigtsmæssigt erstatningsprodukt, som nedsætter 
skadeligheden eller som blot gør det muligt for rygerne at indtage nikotin i røgfrie omgivelser 
og/eller som et maddingsprodukt, der skal tiltrække nye forbrugere til nikotinafhængighed og 
eventuelt tobak. Der er tillige den bekymring, at e-cigaretter atter vil kunne gøre det normalt 
at ryge. Ordføreren har anmodet Parlamentets tjenestegrene om at undersøge 
dokumentationen for e-cigaretter og vil fremsætte forslag på dette område, så snart 
undersøgelsen foreligger og efter høring af kolleger og eksperter. 

Urtebaserede rygeprodukter 
Disse varetyper er ikke omfattet af det nugældende tobaksdirektiv og er underkastet 
forskellige reguleringsordninger i de forskellige lande. Urtebaserede cigaretter anses ofte for 
harmløse eller i det mindste mindre skadelige end tobak. Der er imidlertid bevis på, at der er 
en risiko forbundet med forbruget af disse, og Kommissionen foreslår derfor en 
mærkningsordning for sådanne varer, hvilket ordføreren tilslutter sig.
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Lovgivningsmæssigt fodaftryk

Linda McAvan har i kraft af sin funktion som Europa-Parlamentets ordfører for direktivet om 
tobaksvarer holdt møde med, modtaget eller haft høring af repræsentanter fra følgende organisationer:

EU og nationale tilsynsagenturer

Europa-Kommissionens GD SANCO og kommissær Borg 
Den irske sundhedsminister og Irlands permanente repræsentation ved EU 
Den litauiske sundhedsminister 
Den tjekkiske landbrugsminister 
Den britiske permanente repræsentation ved EU, det britiske sundhedsministerium og det 
britiske agentur for lægemidler og sundhedsplejeprodukter 
Den nederlandske permanente repræsentation ved EU 
Verdenssundhedsorganisationen WHO 
Det amerikanske fødevare- og medicinagentur 
Honduras’ mission ved EU
Regionsudvalgets ordfører om tobaksdirektivet med ledsagelse af Organización 
Interprofesional del Tabaco de España 

Ikke-statslige organisationer

Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Vært for et fælles møde med MEP-Hjertegruppen og MEP-gruppen til kræftens bekæmpelse1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industrien

Åbent møde med tobaksindustrien og leverandører på begge sider af forsyningskæden2 3

Åbent møde med e-cigaretindustrien4 5

Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Deltagerliste og mødereferat tilgængelige på: http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Deltagerliste tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 Mødereferat tilgængeligt på: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Deltagerliste tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 og mødereferat tilgængeligt på: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


