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KORT BEGRUNDELSE

Tobaksvaredirektivet (2001/37/EF) blev vedtaget i 2001 med det formål at regulere cigaretter 
og andre tobaksvarer og bidrage til at reducere antallet af rygere i EU. De vigtigste regulerede 
områder er sundhedsadvarsler, tiltag vedrørende ingredienser og beskrivelser af tobaksvarer, 
maksimalgrænseværdierne for cigaretter for emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte.
Den videnskabelige udvikling og udviklingen på det relevante marked inden for de seneste 10 
år, siden direktivet blev vedtaget, betyder imidlertid, at det skal ajourføres. Endvidere er det 
på grund af medlemsstaternes forskellige gennemførelsesniveauer for direktivet vigtigt at 
ajourføre det for at sikre et velfungerende indre marked.

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens forslag og støtter de overordnede mål 
deri, dvs. tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning, forskrifter og administrative 
bestemmelser inden for områder som mærkning og emballering, ingredienser mv. for at sikre 
et velfungerende indre marked for tobak og tobaksrelaterede produkter med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Ordføreren støtter derfor forslaget om at harmonisere emballeringen på det indre marked, da 
medlemsstaterne i øjeblikket ikke kan tilpasse deres lovgivning effektivt til den seneste 
udvikling. Der bør derfor påregnes større sundhedsadvarsler i forhold til det nuværende 
direktiv.

Selv om ordføreren er stor tilhænger af et af målene i Kommissionens forslag, nemlig at sikre 
et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, foreslår hun en række ændringer for at sikre et mere 
velfungerende indre marked. Ordføreren introducerer begrebet "nødvendigt tilsætningsstof" 
og præciserer bestemmelsen om muligheden for at anvende disse tilsætningsstoffer, såfremt 
de er nødvendige for fremstillingsprocessen. Uden denne præcisering kan europæiske 
producenter reelt blive forhindret i at producere tobaksvarer, da Kommissionen foreslog et 
generelt forbud mod tilsætningsstoffer med en kendetegnende aroma, selv om sådanne 
tilsætningsstoffer er nødvendige i fremstillingsprocessen. Ordføreren mener endvidere, at der 
ikke bør være nogen undtagelser fra reguleringen af ingredienser for visse tobaksvarer. For at 
sikre at alle tobaksvarer behandles ens og undgå fragmentering af markedet, bør visse 
tobaksprodukter ikke favoriseres i forhold til andre.

Der er ikke nogen overbevisende dokumentation for, at selve diameteren af en cigaret, uanset 
specifikke reklamer for cigaretter af en vis diameter, er afgørende for at begynde at ryge i en 
tidlig alder. Ordføreren forslår derfor, at cigaretters minimumsstørrelse ikke reguleres.
Ordføreren er af den opfattelse, at forbrugerne bør have mulighed for at træffe informerede 
valg. Uanset cigaretternes størrelse bør produktet derfor emballeres på harmoniseret vis med 
tekst og billedadvarsler, der fuldt ud oplyser om de negative konsekvenser af at anvende 
tobaksvarer. Ordføreren mener, at foranstaltningen om at indføre begrænsninger med hensyn 
til cigaretternes diameter er uforholdsmæssig, og at målet om at undgå vildledende opfattelser 
nås bedre gennem korrekte oplysninger, herunder billed- og tekstadvarsler på pakkerne.

Eftersom 70 % af rygere begynder, inden de fylder 18, er forslagets vigtigste fokus at 
begrænse adgangen til tobaksvarer for børn og unge. Ordføreren mener, at fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser ikke bør tillades, eftersom det ikke er muligt at kontrollere en 
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potentiel købers alder. Der er derfor konstant en fare for, at tobaksvarer kan være købt af en 
mindreårig.

Nikotinholdige produkter som f.eks. e-cigaretter indeholder giftige kemikalier og 
tobaksspecifikke komponenter, som er under mistanke for at være farlige for forbrugere.
Endvidere viser analyser på området, at e-cigaretpakker, der er mærket som ikke-
nikotinholdige, i mange tilfælde rent faktisk indeholder små mængder nikotin. Alle 
nikotinholdige produkter bør derfor kontrolleres. Ellers kan produkter med en 
nikotinkoncentration lige under de foreslåede grænser nå markedet uden tilladelse. Som anført 
ovenfor er det ikke kun nikotinkoncentrationen, som er relevant, men også blandingen af alle 
stoffer som sådan. Forbrugere anfører endvidere, at de primært anvender e-cigaretter til at 
holde op med at ryge, hvilket tyder på, at e-cigaretter opfattes som et lægemiddel. Ordføreren 
foreslår derfor at tillade alle nikotinholdige produkter i overensstemmelse med direktivet om 
en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (2001/83/EF).

Eftersom visse markeder kan være mere påvirket af det foreslåede direktiv end andre, mener 
ordføreren, at det er nødvendigt at indføre en længere overgangsperiode for tobaksvarer, 
nikotinholdige produkter og urtebaserede rygeprodukter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114 og 168,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 

(8) Der skal i overensstemmelse med 
artikel 114, stk. 3, i traktaten om Den 
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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.

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. I dette 
øjemed er følgende tiltag under alle 
omstændigheder vigtige: bevidstgørelse, 
oplysning samt forebyggelses- og 
støtteprogrammer for borgere, der ønsker 
at ophøre med at ryge.

Begrundelse

Målsætningerne, hvad angår forebyggelse og reduktion af tobaksrygning, kan ikke nås uden 
at tage højde for bevidstgørelse, oplysning og støtte til borgerne. Bestemmelserne i dette 
direktiv er blot et supplerende redskab.

Ændringsforslag 3

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 videnskabelig 
udvikling og internationalt fastsatte 
standarder med henblik på vurdering af
deres toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.
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Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers 
tiltrækningskraft, vanedannende 
egenskaber og toksicitet samt de 
sundhedsmæssige risici ved forbrug af 
sådanne produkter. I det øjemed bør de 
nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

(12) For at kunne udøve deres 
reguleringsfunktion har medlemsstaterne 
og Kommissionen brug for omfattende 
oplysninger om ingredienser og emissioner 
for at kunne vurdere tobaksvarers 
tiltrækningskraft, vanedannende 
egenskaber og toksicitet samt de 
sundhedsmæssige risici ved forbrug af 
sådanne produkter. I det øjemed bør de 
nuværende forpligtelser vedrørende 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og emissioner styrkes, men 
bør ikke udgøre en unødvendig og 
uforholdsmæssig stor byrde, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder. Dette 
er i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

Det er meget vigtigt at styrke indberetningsforpligtelserne, men de skal ikke kun give 
medlemsstaterne og Kommissionen omfattende oplysninger, og de bør ikke udgøre en 
unødvendig byrde for virksomhederne, navnlig for SMV'er.

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, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 

(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, 
analysere og drage konklusioner på 
grundlag af de modtagne oplysninger. På 
denne baggrund bør der indføres et fælles 
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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.

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, navnlig for små 
og mellemstore virksomheder.

Begrundelse

Et fælles elektronisk format, som gælder for alle medlemsstater, vil gøre 
indberetningsforpligtelserne lettere. Dette bør være en fordel for SMV'er.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen. Harmoniseres der ikke, 
forventes barriererne på det indre marked –
under hensyntagen til gennemførelsen af 
FCTC og de tilhørende retningslinjer og i 
lyset af de erfaringer, der er høstet i andre 
jurisdiktioner uden for Unionen - at ville 
blive større i de kommende år. I henhold til 
retningslinjerne for artikel 9 og 10 i FCTC 
skal det navnlig sikres, at ingredienser, der 



PE508.048v03-00 8/63 AD\940929DA.doc

DA

forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes.

forbedrer smagsindtrykket af tobaksvarer, 
skaber det indtryk, at tobaksvaren har 
sundhedsmæssige fordele, sættes i 
forbindelse med energi og vitalitet eller har 
farvende egenskaber, fjernes. Endvidere 
bør ingredienser, der øger afhængighed 
og toksicitet, fjernes.

Ændringsforslag 7

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.

(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 og mentol, som kan 
påvirke antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene. Opfordrer 
Kommissionen til at iværksætte en 
videnskabelig undersøgelse af disse 
tobaksvarers reelle indflydelse på, at 
personer indleder et tobaksforbrug.

Begrundelse

Mentol har været anvendt i traditionelle tobaksvarer siden 1920'erne. Der er ikke 
tilstrækkelig dokumentation for at antage, at mentol har en negativ indflydelse på unges 
rygeadfærd.
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Forbuddet mod tobaksvarer med 
kendetegnende aromaer er ikke et 
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. Tilsætningsstoffer, 
der er absolut nødvendige for at kunne 
fremstille tobaksvarer, kan anvendes, 
Kommissionen bør sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af 
bestemmelsen om kendetegnende aromaer. 
Mentolcigaretter bør undtages, da de 
betragtes som traditionelle aromatiserede 
tobaksvarer og ikke bør klassificeres med 
andre aromatiserede tobaksvarer.
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 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 

udgår
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eller forbrugsmønstrene blandt de unge.

Begrundelse

Ud fra det indre markeds perspektiv bør visse tobaksvarer ikke favoriseres frem for andre.

Ændringsforslag 10

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 
tilpasses, så de ikke vildleder forbrugerne. 
Angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger kan aflæses forkert af 
forbrugerne, da de ofte 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.

Ændringsforslag 11
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 

(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 
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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.

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, 
som sættes på pakkerne, såsom "lavt 
tjæreindhold", "light", "ultralight", "mild", 
"naturlig", "økologisk", "uden 
tilsætningsstoffer", "uden aromastoffer", 
"tynd", navne, billeder og figurer eller 
andre tegn. Dette bør håndteres ved at 
definere, hvilken tekst der kan sættes på 
pakken

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 12 i det foreslåede direktiv.

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 

(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 
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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.

som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger og 
den ydre emballage 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. Ensartet gennemførelse af 
toldlovgivning vil støtte 
toldmyndighedernes indsats for at 
bekæmpe ulovlig handel, navnlig gennem 
teknisk kapacitetsopbygning.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Med henblik på at sikre uafhængighed 
og gennemsigtighed bør 
tobaksvarefabrikanterne pålægges at indgå 
aftaler om lagring af data med uafhængige 
tredjeparter under en ekstern revisors 
auspicier. Data vedrørende "tracking and 
tracing"-systemet bør holdes adskilt fra 
andre virksomhedsrelevante data og til 
enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

(28) Med henblik på at sikre effektivitet, 
uafhængighed og gennemsigtighed bør 
tobaksvarefabrikanterne pålægges at indgå 
aftaler om lagring af data med uafhængige 
tredjeparter under en ekstern revisors 
auspicier. Data vedrørende "tracking and 
tracing"-systemet bør holdes adskilt fra 
andre virksomhedsrelevante data og til 
enhver tid være under kontrol af og 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 30
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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, såsom praksis med gratis 
uddeling af eller byttehandel med 
tobaksvarer i reklameøjemed 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. Fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser bør derfor forbydes.

(Se ændringsforslag til artikel 16)

Ændringsforslag 15

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 

(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 
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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.

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. Børn og unge skal modtage 
uddannelse, da det er den nemmeste og 
mest effektive måde at beskytte unge mod 
at begynde at ryge. Det bør også overvejes 
at etablere en fond finansieret af 
fabrikanter af tobaksvarer, som skal 
bruges til at finansiere 
antirygekampagner. Medlemsstaterne bør 
harmonisere den alder, der kræves for at 
købe tobaksvarer, til 18 år.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. At lade alle 
nikotinholdige produkter, hvis 
nikotinindhold er det samme som eller 
overstiger indholdet i et nikotinholdigt 
produkt, som på et tidligere tidspunkt er 
blevet godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF, omfatte af den samme 
lovramme vil tydeliggøre retsstillingen, 

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler udgør en 
lovramme for vurdering af lægemidlers, 
herunder også nikotinholdige produkters, 
kvalitet, sikkerhed og virkning. Et 
betydeligt antal nikotinholdige produkter er 
allerede blevet godkendt under dette 
regelsæt. Der tages ved godkendelsen 
hensyn til nikotinindholdet i det 
pågældende produkt. Anvendelse af den 
samme lovramme vil tydeliggøre 
retsstillingen, udligne indbyrdes forskelle 
mellem nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
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udligne indbyrdes forskelle mellem 
nationale lovgivninger, sikre ens 
behandling af alle nikotinholdige 
produkter, der kan anvendes til rygestop, 
og skabe incitamenter for forskning og 
innovation på rygestopområdet. Dette bør 
ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

ikke berøre anvendelsen af direktiv 
2001/83/EF på andre produkter, der er 
omfattet af nærværende direktiv, hvis 
betingelserne i direktiv 2001/83/EF er 
opfyldt.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv, 
således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til den relevante artikel i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 18
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, 

(37) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
vedrørende standardformatet til brug ved 
indberetning af oplysninger om 
ingredienser og identificering af produkter 
med kendetegnende aromaer eller med øget 
toksicitet og vanedannende egenskaber, bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
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bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til den relevante artikel i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 19
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 

(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 metoden til 
at fastlægge, om en tobaksvare har en 
kendetegnende aroma, 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 undtagelsen for 
andre tobaksvarer end cigaretter, rulletobak 
og vandpibetobak, tilpasning af 
ingredienserne i og grænseværdierne for 
røgfrie tobaksvarer og fastlæggelse af 
bestemmelser om forskellige aspekter af 
nye tobaksvarer, som er betydeligt mindre 
skadelige en traditionelle tobaksvarer. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
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for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til den relevante artikel 3 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) 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.

(39) Kommissionen bør følge udviklingen 
og fremlægge en rapport tre år efter fristen 
for gennemførelsen af dette direktiv, så det 
kan vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at 
foretage ændringer i direktivet, navnlig 
hvad angår packaging.

Ændringsforslag 21

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 

(41) Medlemsstaterne bør kunne vedtage 
strengere regler om tobaksvarer, som efter 
deres opfattelse er nødvendige for at 
beskytte folkesundheden, for så vidt som 
disse regler falder uden for dette direktivs 
anvendelsesområde. For så vidt som tobak 
eller relaterede produkter opfylder 
kravene i dette direktiv, må 
medlemsstaterne ikke forbyde eller 
begrænse import, salg eller forbrug af 
sådanne produkter.
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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.

Begrundelse

Det vil ikke gavne det indre marked, hvis medlemsstaterne har mulighed for at tage yderligere 
skridt med hensyn til de aspekter, der hører under dette direktivs anvendelsesområde. Det vil 
blot resultere i mange forskellige nationale bestemmelser, som ikke er i det indre markeds 
bedste interesse.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16) og ejendomsret 
(artikel 17). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 

(45) Forslaget berører flere af de 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger (artikel 8), ytrings- og 
informationsfrihed (artikel 11), 
økonomiske aktørers frihed til at drive 
virksomhed (artikel 16), ejendomsret 
(artikel 17) og retten til ren luft som 
fastsat i den internationale konvention om 
økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder (artikel 7, litra b), og artikel 
12). De forpligtelser, der pålægges 
fabrikanter, importører og distributører af 
tobaksvarer, er nødvendige for at forbedre 
det indre markeds funktion og samtidig 
sikre et højt sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 35 og 38 i 
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internationale forpligtelser - Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Anvendelsen 
af dette direktiv bør ske under overholdelse 
af EU-lovgivningen og alle relevante 
internationale forpligtelser -

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

(d) forbud mod fjernsalg af tobaksvarer på 
tværs af grænser

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 16 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "alderskontrolsystem": et it-system, 
der entydigt bekræfter forbrugerens alder 
elektronisk i overensstemmelse med 
nationale krav

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 16 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 

(4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk duft eller smag af andet end 
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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 
anvendelse af tobaksvaren

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 
anvendelse af tobaksvaren; traditionelle 
tobaksaromaer, f.eks. mentol, betragtes 
ikke som en kendetegnende aroma

Begrundelse

Mentol har været anvendt i traditionelle tobaksvarer siden 1920'erne. Der er ikke 
tilstrækkelig dokumentation for at antage, at mentol har en negativ indflydelse på unges 
rygeadfærd.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "cigarillo": en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm

udgår

Begrundelse

En cigarillo er en cigartype som mange andre typer. En separat definition er ikke påkrævet.

Ændringsforslag 27

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 eller i emissionerne herfra 
målt i gram
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) "ny kategori af tobaksvarer": en 
tobaksvare, der ikke er en cigaret, 
rulletobak, pibetobak, vandpibetobak, en 
cigar, en cigarillo, tyggetobak, tobak, der 
indtages nasalt, eller tobak, der indtages 
oralt, og som markedsføres efter dette 
direktivs ikrafttræden

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) "markedsføring": tilrådighedsstillelse 
af produkter til forbrugere i Unionen mod 
eller uden vederlag, herunder ved fjernsalg; 
i tilfælde af fjernsalg på tværs af grænser 
anses produktet for at være blevet 
markedsført i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren befinder sig "pibetobak":

(25) "markedsføring": enhver forsyning af 
produktioner til distribution, forbrug eller 
anvendelse i Unionen mod eller uden 
vederlag, herunder ved fjernsalg;

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 16 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) "pibetobak": tobak, der forbruges via (26) "pibetobak": tobak, der er skåret eller 
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en forbrændingsproces, og som 
udelukkende er bestemt til at bruges i en 
pibe

på anden måde løsnet eller presset, og 
som kan anvendes uden yderligere 
industriel behandling, som yderligere 
defineret i Rådets direktiv 2011/64/EU af 
21. juni 2011

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) "rulletobak": tobak, der kan anvendes 
til fremstilling af cigaretter af forbrugeren 
eller detailsalgssteder

(28) "rulletobak": tobak, der er skåret eller 
på anden måde løsnet eller presset, og 
som kan anvendes uden yderligere 
industriel behandling, som yderligere 
defineret i Rådets direktiv 2011/64/EU af 
21. juni 2011

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 10 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang

(30) "væsentlig ændring i forholdene": en 
stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i mindst 10 
medlemsstater baseret på salgsdata 
fremsendt i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 4, eller en stigning i andelen af 
forbrugere af disse produkter i gruppen af 
personer under 25 år på mindst 
5 procentpoint i mindst 10 medlemsstater 
for den pågældende varekategori baseret på 
Eurobarometer-rapporten af ____ [denne 
dato vil blive fastsat på tidspunktet for 
vedtagelsen af direktivet] eller tilsvarende 
undersøgelser af forbrugets omfang
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Begrundelse

Det årlige forbrug af cigarer og pibetobak er meget lavt i de fleste medlemsstater. 
Salgsmængden vil alt for let kunne svinge med 10 % i disse medlemsstater.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 35 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35a. "traditionel tobaksaroma": 
tobaksaroma, der har været anvendt i en 
medlemsstat eller en del heraf fra 1980 
eller før, og der er defineret som sådan i 
en medlemsstats nationale lovgivning

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "traditionel tobaksaroma" for at præcisere artikel 6 i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"produkter med begrænset risiko": et 
hvilket som helst produkt, der indeholder 
tobak, og som, når det markedsføres, i 
væsentlig grad reducerer risikoen for 
sygdomme relateret til forbrug af 
konventionelle tobaksvarer; et produkt 
beregnet til behandling af 
tobaksafhængighed, herunder rygestop, er 
ikke et produkt med begrænset risiko, hvis 
det er godkendt som lægemiddel. 
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Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 Artikel 3

Maksimalgrænseværdier for 
emissionsindholdet af tjære, nikotin, kulilte 
og andre stoffer

Maksimalgrænseværdier for 
emissionsindholdet af tjære, nikotin, kulilte 
og andre stoffer

1. Cigaretter, der markedsføres eller 
fremstilles i medlemsstaterne, må ikke 
have et emissionsindhold på mere end:

1. Cigaretter, der markedsføres eller 
fremstilles i medlemsstaterne, må ikke 
have et emissionsindhold på mere end:

(a) 10 mg tjære pr. cigaret (a) 10 mg tjære pr. cigaret
(b) 1 mg nikotin pr. cigaret (b) 1 mg nikotin pr. cigaret

(c) 10 mg kulilte pr. cigaret. (c) 10 mg kulilte pr. cigaret.

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. Udgår

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 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter.
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nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4
Målemetoder Målemetoder

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.

2. De i stk. 1 omhandlede målinger udføres 
eller kontrolleres af prøvningslaboratorier, 
som er godkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og overvåges af 
disse.

2. De i stk. 1 omhandlede målinger udføres 
eller kontrolleres af prøvningslaboratorier, 
som er godkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og overvåges af 
disse.

Medlemsstaterne sender Kommissionen en 
liste over godkendte laboratorier, idet de 
præciserer, hvilke kriterier der er lagt til 
grund for godkendelsen, samt hvilke 
midler der anvendes til overvågning af 
dem, og ajourfører listen i forbindelse med 
enhver ændring i denne. Kommissionen 
offentliggør listen over godkendte 
laboratorier som meddelt af 
medlemsstaterne.

Medlemsstaterne sender Kommissionen en 
liste over godkendte laboratorier, idet de 
præciserer, hvilke kriterier der er lagt til 
grund for godkendelsen, samt hvilke 
midler der anvendes til overvågning af 
dem, og ajourfører listen i forbindelse med 
enhver ændring i denne. Kommissionen 
offentliggør listen over godkendte 
laboratorier som meddelt af 
medlemsstaterne.

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 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 
ved anvendelse af internationalt vedtagne 
standarder, der er udarbejdet til et specifikt 
formål og valideret af Den Internationale 
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Standardiseringsorganisation.
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 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastlæggelse og tilpasning af 
målemetoder.

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de metoder, de benytter til 
måling af andre emissioner fra cigaretter 
og for emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Disse målinger skal være 
baseret på videnskabelig evidens. 
Kommissionen tillægges beføjelser til på 
grundlag af disse målinger og under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling samt ved anvendelse af 
internationalt vedtagne standarder, der er 
udarbejdet til et specifikt formål og 
valideret af Den Internationale 
Standardiseringsorganisation, at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastlæggelse og 
tilpasning af målemetoder.

4a. Nøjagtigheden af angivelserne for 
andre emissioner af andre tobaksvarer, 
der forbruges via en forbrændingsproces, 
kontrolleres i overensstemmelse med ISO-
standard 8243.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer at indgive en 
liste til de kompetente myndigheder over 
alle de ingredienser - og mængden heraf -
som anvendes ved fremstillingen af 
tobaksvarerne, opdelt efter handelsnavn og 
type, samt over produkternes emissioner og 
emissionsindhold. Fabrikanterne eller 
importørerne skal desuden underrette de 
kompetente myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 

Medlemsstaterne pålægger fabrikanter og 
importører af tobaksvarer, nikotinholdige 
produkter og urtebaserede rygeprodukter
at indgive en liste til de kompetente 
myndigheder over alle de ingredienser - og 
mængden heraf - som anvendes ved 
fremstillingen af tobaksvarerne, opdelt 
efter handelsnavn og type, samt over 
produkternes emissioner og 
emissionsindhold, hvis disse foreligger
Fabrikanterne eller importørerne skal 
desuden underrette de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, hvis sammensætningen af 
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påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres.

et produkt ændres, så det påvirker de 
oplysninger, der fremlægges i henhold til 
denne artikel. De i henhold til denne artikel 
påkrævede oplysninger skal indgives, 
inden en ny eller ændret tobaksvare 
markedsføres.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Tobaksvarer med undtagelse af 
cigaretter og rulletobak er undtaget fra 
reglerne om oplysning om emissioner og 
værdier, indtil der på fællesskabsplan er 
blevet udviklet målemetoder.

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 31 i direktiv 2001/37/EF skal der på fællesskabsplan 
udvikles standarder og målemetoder for tobaksvarer med undtagelse af cigaretter og 
rulletobak. Kommissionen blev opfordret til at fremlægge passende forslag. Der er endnu ikke 
blevet udviklet sådanne metoder.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
Bestemmelser om ingredienser Bestemmelser om ingredienser

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

1. Uden at det berører artikel 151 i 
tiltrædelsestraktaten for Østrig, Finland og 
Sverige forbyder medlemsstaterne 
markedsføring af tobaksvarer med en 
kendetegnende aroma.

Der kan indføres undtagelser for visse 
tobaksaromaer, som ikke kan klassificeres 
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med de andre tobaksaromaer. Mentol skal 
betragtes som en traditionel tobaksaroma.

Medlemsstaterne må ikke forbyde brug af 
tilsætningsstoffer, der er af afgørende 
betydning for fremstillingen af tobaksvarer, 
så længe disse tilsætninger ikke resulterer i 
et produkt med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne må ikke begrænse eller
forbyde brug af tilsætningsstoffer, der er af 
afgørende betydning for fremstillingen af 
tobaksvarer, selv om tilsætningen af denne 
afgørende additiv resulterer i et produkt 
med en kendetegnende aroma.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

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. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21.

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.

2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 med 
henblik på at fastsætte fælles regler for de 
procedurer, der skal anvendes for at fastslå, 
hvorvidt en tobaksvare er omfattet af stk. 1.

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

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

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

4. Medlemsstaterne forbyder brug af 
følgende tilsætningsstoffer i tobaksvarer:

(a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 

(a) vitaminer og andre tilsætningsstoffer, 
der giver det indtryk, at en tobaksvare 
frembyder en sundhedsmæssig fordel eller 
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udgør en begrænset sundhedsfare udgør en begrænset sundhedsfare
(b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, der forbindes med energi og 
vitalitet

(b) koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende 
forbindelser, hvor det er videnskabeligt 
bevist, at de øger energi- og 
vitalitetsniveauet

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

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

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 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.

Tekniske foranstaltninger, som har til 
formål at reducere bestemte skadelige 
bestanddele i røgen eller øge tobaksvarers 
biologiske nedbrydelighed, berøres ikke.

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne og betingelserne i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendes 
på tobaksvarer, i det omfang det er 
relevant.

6. Medlemsstaterne sikrer, at 
bestemmelserne og betingelserne i henhold 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendes 
på tobaksvarer, i det omfang det er 
relevant.

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 mærkbart ved forbrug.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
de foranstaltninger, de træffer i medfør af 
dette stykke.

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. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, 
og skal være baseret på den seneste 
videnskabelige evidens.

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 

9. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 
stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
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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.

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.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og røgfrie tobaksvarer er 
undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 5. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22
vedrørende ophævelse af denne undtagelse, 
hvis der sker en væsentlig ændring i 
forholdene, som konstateret i en rapport fra 
Kommissionen.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter, 
rulletobak og vandpibetobak er undtaget 
fra forbuddene i stk. 1 og 5. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende ophævelse af 
denne undtagelse, hvis der sker en 
væsentlig ændring i forholdene, som 
konstateret i en rapport fra Kommissionen.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser 
1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer skal være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres.

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om tobaksvarer skal være 
forsynet med sundhedsadvarsler på det 
eller de officielle sprog i den medlemsstat, 
hvor produktet markedsføres, uden at det 
berører Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelsesakt.

2. Sundhedsadvarsler skal udfylde hele den 
overflade, der er forbeholdt dem, og de må 
ikke kommenteres, omformuleres eller 
være omfattet af henvisninger af nogen art.

2. Sundhedsadvarsler skal udfylde hele den 
overflade, der er forbeholdt dem, og de må 
ikke kommenteres, omformuleres eller 
være omfattet af henvisninger af nogen art.

3. For at sikre deres grafiske integritet og 
synlighed skal sundhedsadvarsler være 
påtrykt på en sådan måde, at de ikke kan 
fjernes eller slettes, og de må på ingen 
måde være skjult eller brydes, heller ikke 
af banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker, sikkerhedsfeatures eller 

3. Der skal være påtrykt
sundhedsadvarsler på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brydes, heller 
ikke af banderoler, der er placeret på 
tobakspakningens åbning, prismærkater,
"tracking and tracing"-mærker, 
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af nogen form for indpakningsmateriale, 
pung, omslag, æske/kasse eller anden 
anordning eller ved åbning af 
enkeltpakningen.

sikkerhedsfeatures eller af nogen form for 
indpakningsmateriale, pung, omslag, 
æske/kasse eller anden anordning eller ved 
åbning af enkeltpakningen

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, herunder at 
de ikke helt eller delvist er skjult eller 
brydes af indpakningsmateriale, punge, 
omslag, æsker/kasser eller andre 
anordninger, når tobaksvaren 
markedsføres.

5. Sundhedsadvarslerne må på ingen måde 
skjule eller være anbragt på tværs af 
banderoler, prismærkater, "tracking and 
tracing"-mærker eller sikkerhedsfeatures 
på enkeltpakningerne.

5. Sundhedsadvarslerne må på ingen måde 
skjule eller være anbragt på tværs af 
banderoler, der er placeret på 
tobakspakningens åbning, prismærkater, 
"tracking and tracing"-mærker eller 
sikkerhedsfeatures på enkeltpakningerne.

6. Medlemsstaterne må ikke øge 
størrelsen af sundhedsadvarslerne, f.eks. 
ved at indføre et krav om, at 
sundhedsadvarslerne skal være omkranset 
af en kant. Sundhedsadvarsler reelle 
størrelse beregnes i forhold til den 
overflade, hvorpå de er anbragt, før 
enkeltpakningen åbnes.

6. Sundhedsadvarsler reelle størrelse 
beregnes i forhold til den overflade, hvorpå 
de er anbragt, før enkeltpakningen åbnes.

Ændringsforslag 41

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
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9

Kombinerede sundhedsadvarsler for 
røgtobak

Kombinerede sundhedsadvarsler for 
røgtobak

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

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

(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

(b) indeholde rygestopoplysninger, såsom 
telefonnumre, e-mailadresser og/eller 
websteder, som har til formål at informere 
forbrugerne om de disponible programmer 
til støtte for dem, der ønsker at holde op 
med at ryge

(b) indeholde rygestopoplysninger, såsom 
telefonnumre, e-mailadresser og/eller 
websteder, som har til formål at informere 
forbrugerne om de disponible programmer 
til støtte for dem, der ønsker at holde op 
med at ryge

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

(c) dække 70 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

(d) vise den samme tekstadvarsel med 
tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

(d) vise den samme tekstadvarsel med 
tilhørende farvefotografi på både forsiden 
og bagsiden af enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage

(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 og være påført i samme retning 
som andre oplysninger på emballagen

(f) være gengivet i overensstemmelse med 
det format, det layout, den udformning og 
de proportioner, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 3
(g) hvis der er tale om enkeltpakninger 
med cigaretter, have følgende dimensioner:

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

(i) højde: ikke under 64 mm (i) højde: ikke under 60 mm
(ii) bredde: ikke under 55 mm. (ii) bredde: ikke under 51 mm.

2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 2. De kombinerede sundhedsadvarsler skal 
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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.

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.

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

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

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling

(a) tilpasning af tekstadvarslerne, som er 
opført i bilag I til dette direktiv, under 
hensyntagen til den videnskabelige og 
tekniske udvikling

(b) oprettelse og tilpasning af den i stk. 1, 
litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet

(b) Oprettelse pr. .....* og om nødvendigt 
senere tilpasning af den i stk. 1, litra a), 
nævnte billedsamling under hensyntagen til 
den videnskabelige udvikling og 
udviklingen på markedet

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

(c) fastlæggelse af sundhedsadvarslernes, 
layout, udformning og retning (rotation) 
under hensyntagen til de enkelte 
medlemsstaters sproglige særkendetegn

(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.

(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.

_____________

*EUT: Indsættelse af dato: Seks måneder 
efter direktivets ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10
Mærkning af anden røgtobak end cigaretter 
og rulletobak

Mærkning af anden røgtobak end cigaretter 
og rulletobak

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

1. Røgtobak bortset fra cigaretter og 
rulletobak er undtaget fra kravet om 
påføring af den i artikel 8, stk. 2, 
omhandlede informationsmeddelelse og de 
i artikel 9 omhandlede kombinerede 
sundhedsadvarsler. For disse produkter 
skal hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage ud over den i artikel 8, stk. 1, 
omhandlede generelle advarsel være 
forsynet med en tekstadvarsel som opført i 
bilag I. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
generelle advarsel skal omfatte 
rygestopoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, 
litra b).

Den generelle advarsel skal være trykt på 
den mest synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage. Tekstadvarslerne i bilag I skal 
anvendes på skift, således at det sikres, at 
de påtrykkes regelmæssigt. Disse advarsler 
skal være trykt på den anden, lige så 
synlige overflade på enkeltpakningen og 
eventuel ydre emballage.

Den generelle advarsel skal være trykt eller 
påklæbet med permanente mærkater på den 
mest synlige overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. 
Tekstadvarslerne i bilag I skal anvendes på 
skift, således at det sikres, at de påtrykkes 
regelmæssigt. Disse advarsler skal findes
på den anden, lige så synlige overflade på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage.

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, med undtagelse af 
gennemsigtig plast, der er almindeligt 
anvendt i detailsektoren, såfremt man 
tydeligt kan se den advarsel, der er 
placeret på den underliggende emballage.
Denne procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
35 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 

3. Den i stk. 1 omhandlede tekstadvarsel 
skal dække 40 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
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og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.

og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 45 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og til 
50 % i medlemsstater med mere end to
officielle sprog.

3a. I forbindelse med enkeltpakninger, 
hvor den mest synlige overflade er større 
end 75 cm2, skal de i stk. 2 og 3 nævnte 
advarsler dække en flade på mindst 22,5 
cm2 på hver side. Dette areal forhøjes til 
24 cm2 i medlemsstater med to officielle 
sprog og til 26,25 cm2 i medlemsstater 
med mere end to officielle sprog.

4. Den generelle advarsel og tekstadvarslen 
som omhandlet i stk. 1 skal være:

4. Den generelle advarsel og tekstadvarslen 
som omhandlet i stk. 1 skal være:

(a) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. For at 
sproglige krav kan imødekommes, kan 
medlemsstaterne selv fastsætte regler om 
skrifttypens punktstørrelse, under 
forudsætning af at den skriftstørrelse, der 
fastsættes i deres lovgivning, sikrer, at den 
størst mulige andel af det areal, der er 
forbeholdt den pågældende tekst, bliver 
udfyldt

(a) fremstå med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Advarslerne 
kan stå på mærkater, når der er tale om 
permanente mærkater, der ikke kan 
fjernes. For at sproglige krav kan 
imødekommes, kan medlemsstaterne selv 
fastsætte regler om skrifttypens 
punktstørrelse, under forudsætning af at 
den skriftstørrelse, der fastsættes i deres 
lovgivning, sikrer, at den størst mulige 
andel af det areal, der er forbeholdt den 
pågældende tekst, bliver udfyldt

(b) centreret på det areal, de skal være 
påtrykt, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

(b) centreret på det areal, hvor de skal 
fremstå, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

(c) omkranset af en sort kant, der er mindst 
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

(c) omkranset af en sort kant, der er mindst 
3 mm og højst 4 mm bred, inden for the 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.

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.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 Artikel 11

Mærkning af røgfrie tobaksvarer Mærkning af røgfrie tobaksvarer
1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgfrie tobaksvarer skal 
være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgfrie tobaksvarer skal 
være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
vanedannende

2. Den i stk. 1 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

2. Den i stk. 1 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

(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.

(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 mere end to
officielle sprog.

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.

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.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12
Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

1. Mærkningen af en enkeltpakning og 
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget element 
eller træk, som:

1. Mærkningen af en enkeltpakning og
eventuel ydre emballage og selve 
tobaksvaren må ikke omfatte noget element 
eller træk, som:

(a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner

(a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner

(b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige eller sociale virkninger

(b) giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

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

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

(d) får varen til at ligne en fødevare. (d) får varen til at ligne en fødevare.

(da) har til formål at reducere virkningen 
af bestemte skadelige bestanddele i røgen 
eller øge tobaksvarers biologiske 
nedbrydelighed, 

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, 
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.

2. Tekst, symboler, navne, varemærker, 
billeder og figurer eller andre tegn, 
vildledende farver, indlagt materiale eller 
andet medfølgende materiale såsom 
klistermærker, selvklæbende mærkater, 
andet påsat materiale, skrabemærker og 
lommer der giver indtryk af, at en bestemt 
tobaksvare er mindre skadelig end andre, 
eller som kan vildlede forbrugeren med 
hensyn til tobaksvarers skadelighed, må 
ikke anvendes på tobaksvarers emballage.
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 13  Artikel 13

Enkeltpakningers udseende og indhold Enkeltpakningers udseende og indhold
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.

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet med skarpe kanter. En 
enkeltpakning med rulletobak eller gør det 
selv-tobak skal være kasseformet eller 
cylindrisk og kan have form som en pung, 
dvs. en rektangulær pakke 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.

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, bortset 
fra flip-top-låg. Et flip-top-låg på en 
cigaretpakke må kun være hængslet på 
pakningens bagside.

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.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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 
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cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

cylindriske, hvis der sker en væsentlig 
ændring i forholdene, som konstateret i en 
rapport fra Kommissionen.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 Artikel 14

Sporbarhed og sikkerhedsfeatures Sporbarhed og sikkerhedsfeatures
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. Med henblik på at muliggøre et effektivt 
følge- og sporingssystem skal 
medlemsstaterne kræve, at entydige, sikre 
og permanente identifikationsmærker 
(som herefter kaldes entydige 
identifikatorer) som f.eks. koder eller
stempler er påført eller udgør en del af 
alle enkeltpakninger og indpakninger 
samt enhver ydre pakning af cigaretter.
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. I de
medlemsstater, hvor tobaksvarer forsynes 
med banderoler, kan de entydige 
identifikatorer trykkes på banderolerne 
eller anvendes sammen med en digital 
banderole med usynligt blæk.

2. Den entydige identifikator skal gøre det 
muligt at bestemme:

2. Den entydige identifikator skal gøre det 
muligt at bestemme:

(a) fremstillingsdato og -sted (a) fremstillingsdato og -sted
(b) produktionsanlægget (b) produktionsanlægget
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(c) den maskine, der er anvendt til 
fremstilling af produkterne

(c) den maskine, der er anvendt til 
fremstilling af produkterne

(d) det relevante produktionsskift eller 
fremstillingstidspunktet

(d) det relevante produktionsskift eller 
fremstillingstidspunktet

(e) produktnavn (e) produktbeskrivelse
(f) det påtænkte detailmarked (f) det påtænkte detailmarked

(g) den påtænkte forsendelsesrute
h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

h) i givet fald importøren, der har ført 
varen ind i Unionen

(i) den faktiske forsendelsesrute fra 
fremstillingsstedet til det første 
detailsalgssted, herunder alle pakhuse, der 
er benyttet

(i) den faktiske og faktiske
forsendelsesrute, afsendelsesdato, 
bestemmelsessted, modtager og 
afsendelsessted fra fremstillingsstedet til 
det første kunde uden tilknytning til 
fabrikanten eller importøren, herunder
dennes pakhuse og alle benyttede 
afgiftsoplag;

(j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

(j) identiteten af alle købere fra 
fremstillingen til det første detailsalgssted

(k) faktura, ordrenummer og kvitteringer 
for alle købere fra fremstillingen til det 
første detailsalgssted.

(k) faktura, ordrenummer og kvitteringer 
for alle købere fra fremstillingen til det 
første detailsalgssted.

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

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 
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.

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 den ydre emballage, 
der kommer i deres 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.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 4. Medlemsstaterne sikrer, at 
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tobaksvarefabrikanter stiller det 
nødvendige udstyr til registrering af 
tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, 
transporteres eller på anden måde 
håndteres, til rådighed for alle økonomiske 
aktører, der medvirker ved handel med 
tobaksvarer, fra fabrikanten til den sidste 
økonomiske aktør inden det første 
detailsalgssted, herunder importører, 
pakhuse og transportvirksomheder. 
Udstyret skal kunne læse og overføre 
dataene elektronisk til et en 
datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

tobaksvarefabrikanter stiller det af 
medlemsstaterne fastsatte nødvendige 
udstyr til registrering af tobaksvarer, der 
købes, sælges, oplagres, transporteres eller 
på anden måde håndteres, til rådighed for 
alle økonomiske aktører, der medvirker 
ved handel med tobaksvarer, fra 
fabrikanten til den sidste økonomiske aktør 
inden det første detailsalgssted, herunder 
importører, pakhuse og 
transportvirksomheder. Udstyret skal 
kunne læse og overføre dataene elektronisk 
til et en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

5. Registrerede data må ikke ændres eller 
slettes af nogen af de økonomiske aktører, 
der medvirker ved handel med tobaksvarer, 
men den økonomiske aktør, der indlæste 
dataene, og andre økonomiske aktører, der 
er direkte berørt af transaktionen, såsom 
leverandøren eller modtageren, kan 
kommentere tidligere indlæste data. Den 
pågældende økonomiske aktør skal tilføje 
de korrekte data og en henvisning til den 
tidligere indlæsning, som aktøren finder 
det nødvendigt at rette. I særlige tilfælde 
og efter fremlæggelse af fyldestgørende 
dokumentation kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
registreringen er foretaget, eller, hvis 
registreringen er foretaget uden Unionen, 
den kompetente myndighed i 
importmedlemsstaten tillade, at tidligere 
registrerede data ændres eller slettes.

5. Registrerede data skal rettidigt overføres 
til en database. De pågældende data må 
ikke ændres eller slettes af nogen af de 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, men den 
økonomiske aktør, der indlæste dataene, og 
andre økonomiske aktører, der er direkte 
berørt af transaktionen, såsom 
leverandøren eller modtageren, kan 
kommentere tidligere indlæste data. Den 
pågældende økonomiske aktør skal tilføje 
de korrekte data og en henvisning til den 
tidligere indlæsning, som aktøren finder 
det nødvendigt at rette. I særlige tilfælde 
og efter fremlæggelse af fyldestgørende 
dokumentation kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
registreringen er foretaget, eller, hvis 
registreringen er foretaget uden Unionen, 
den kompetente myndighed i 
importmedlemsstaten tillade, at tidligere 
registrerede data ændres eller slettes. De 
registrerede data skal opbevares i en 
periode på fire år fra fremstillingen, 
medmindre en medlemsstat eller 
Kommissionen anmoder om en længere 
periode på grund af igangværende 
undersøgelser.

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. 

6. Medlemsstaterne kontrollerer, 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 
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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 
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.

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 udpeges af Kommissionen.
Udgifterne i forbindelse med 
kontraktindgåelsen med revisoren og 
administrationen af databasen afholdes af 
tobaksfabrikanterne og -importørerne. 
Medlemsstaterne sikrer, at der hele tiden 
sikres fuld gennemsigtighed og on-line
tilgængelighed i forbindelse med det 
krævede datalagerfacilitet for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, Kommissionen og den 
uafhængige tredjepart. I behørigt 
begrundede tilfælde giver medlemsstaterne 
eller Kommissionen fabrikanter eller 
importører adgang til disse oplysninger på 
betingelse af, at forretningsmæssigt 
følsomme oplysninger forbliver behørigt 
beskyttet i overensstemmelse med den 
relevante nationale lovgivning og EU-
lovgivningen Medlemsstaterne skal sikre, 
at der kun gives adgang til en database i 
tilfælde, hvor det er nødvendigt med 
henblik på at afsløre eller efterforske 
ulovlig handel, samt at databasens 
oplysninger beskyttes og behandles 
fortroligt. Især kan oplysninger ikke deles 
med personer eller organisationer, der 
ikke er involveret i undersøgelsen eller 
efterfølgende retssager.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved direktiv 
95/46/EF.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
personoplysninger kun behandles i 
overensstemmelse med de regler og 
garantier, der er fastsat ved direktiv 
95/46/EF.

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 

8. Medlemsstaterne kræver, at alle 
enkeltpakninger med tobaksvarer, der 
markedsføres, foruden den entydige og 
sikre identifikator, der er umulig at 
kopiere, er forsynet med en synlig 
sikkerhedsfeature på mindst 1 cm², som er 
sikret mod manipulation, og som er påtrykt 
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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.

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.

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

9. Under hensyntagen til eksisterende 
praksis, teknologier og kommercielle 
praktiske aspekter og globale standarder 
for følge- og sporingssystemer og 
autentificering af forbrugsvarer, der 
transporteres hurtigt, samt relevante krav 
i WHO-protokollen til udryddelse af 
ulovlig handel med tobaksprodukter 
tillægges Kommissionen beføjelser til pr 
......* at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende

(a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering

(a) fastlæggelse af nøgleelementerne 
(såsom varighed, muligheder for 
forlængelse, påkrævet ekspertise, 
fortrolighed) i den i stk. 6 omhandlede 
aftale, herunder løbende tilsyn og 
evaluering

(b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen

(b) fastlæggelse af tekniske standarder, der 
skal sikre, at de systemer, der anvendes til 
de entydige identifikatorer, og de 
tilhørende funktioner er fuldt kompatible 
med hinanden i hele Unionen

(c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf samt 
tilpasning af standarderne i 
overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

(c) fastlæggelse af tekniske standarder for 
sikkerhedsfeatures og eventuel 
regelmæssig udskiftning heraf ;

9a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af tekniske 
standarder for sikkerhedsfeatures 
vedrørende den videnskabelige udvikling, 
udviklingen på markedet og den tekniske 
udvikling.

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

finskåren tobak til rulletobak er undtaget 
fra anvendelsen af stk. 1-8 i en periode på 
10 år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato.

___________

*EUT: Indsættelse af dato: Et år efter 
direktivets ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Overskrift 2 – kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobak, der indtages oralt Røgfri tobak

Begrundelse

Tobak, der indtages oralt, hører til kategorien af røgfri produkter, og for at afspejle forholdet 
mellem disse to begreber bør overskriften på kapitlet ændres i overensstemmelse dermed.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter maksimale 
grænser for giftige eller 
kræftfremkaldende stoffer i markedsførte 
røgfrie tobaksvarer. Stoffer og krævede 
grænser fremgår af Bilag IIa. 

Begrundelse

Dette erstatter et forbud mod tobak, der indtages oralt, med en produktkvalitetsstandard for 
alle røgfrie tobaksprodukter. I stedet for at forbyde de mindst farlige røgfrie tobaksvarer vil 
dette i realiteten fjerne de farligste røgfrie tobaksvarer fra markedet, og det er derfor i 
overensstemmelse med det indre markeds sundhedsmæssige mål. Dette afsnit gengiver de 
lovgivningsmæssige henstillinger fra WHO's studiegruppe om tobaksproduktregulering -
rapporten om den videnskabelige basis for tobaksvareregulering, WHO Technical Report 
Series, no. 955. (2010)
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 for at 
afpasse de stoffer og grænseværdier, der 
nævnes i stk. 1a, og som fastsættes i Bilag 
IIa, under behørig hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og internationalt 
vedtagne standarder, under hensyntagen 
til principperne om proportionalitet og 
ikke-forskelsbehandling samt under 
hensyntagen til målsætningen om at 
udvikle et indre marked med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

Kommissionen har beføjelse til at justere de lovgivningsmæssige rammer - f.eks. at medtage 
tungmetal eller andre kræftfremkaldende stoffer, hvor det kan begrundes.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 Artikel 16
Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser

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 

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg af 
tobaksvarer på tværs af grænser til 
forbrugere i Unionen.
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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:
(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.

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.

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 
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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. 
Dette gælder også, hvis 
detailhandelsstedet udgør en del af en 
tobaksvarefabrikant.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer

Anmeldelse af nye kategorier af 
tobaksvarer og godkendelse før 
markedsføring af tobaksvarer med nedsat 
risiko

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 



PE508.048v03-00 48/63 AD\940929DA.doc

DA

bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 53

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 
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 underrette 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om alle nye kategorier af 
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 54

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet, 
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad angår 
dets ingredienser og emissioner

a) foreliggende videnskabelige 
undersøgelser af produktets toksicitet, 
indvirkning på passiv rygning, 
vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad angår 
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dets ingredienser og emissioner

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal kræve, at 
fabrikanter og importører af tobaksvarer 
underretter deres kompetente 
myndigheder om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), når 
indholdet og konklusionerne er blevet 
verificeret af uafhængige videnskabelige 
instanser.

Ændringsforslag 56

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 
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.

2. Medlemsstaterne pålægger fabrikanter 
og importører af tobaksvarer at underrette 
deres kompetente myndigheder om alle nye 
eller 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. Til 
markedsføring af tobaksvarer med nedsat 
risiko kan medlemsstaterne indføre en 
godkendelsesordning og opkræve et 
rimeligt gebyr.

Medlemsstaterne har ret til at definere 
specifikke bestemmelser, hvad angår 
forbrugeroplysning, pakning og 
mærkning, ingredienser og emissioner 
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samt metoder til måling af indholdet af 
tjære, nikotin og kulilte for varer med 
nedsat risiko. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser.

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 
bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nye kategorier af tobaksvarer, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. De bestemmelser, der 
gælder, afhænger af, om det pågældende 
produkt falder ind under definitionen af 
røgfrie tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

3. Nye kategorier af tobaksvarer såvel som 
tobaksvarer med nedsat risiko, der 
markedsføres, skal overholde kravene i 
dette direktiv. Tobaksvarer med nedsat 
risiko er underlagt de afvigelser, der 
autoriseres af medlemsstaterne i henhold 
til stk. 2. De bestemmelser, der gælder, 
afhænger af, om det pågældende produkt 
falder ind under definitionen af røgfrie 
tobaksvarer i artikel 2, nr. 29), eller 
definitionen af røgtobak i artikel 2, nr. 33).

Begrundelse

Dette ændringsforslag knytter sig til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, nr. 36a. Når de 
kompetente myndigheder har videnskabeligt belæg for, at bestemte tobaksvarer af ny 
generation frembyder skadesnedsættende karakteristika, bør der fastsættes effektive 
bestemmelser, der sikrer mulighed for en korrekt forbrugeroplysning. Ellers ville man blokere 
for investeringer i forskning, udvikling, innovation, fremstilling og markedsføring af sådanne 
varer, der er tænkt som et mindre skadeligt alternativ for forbrugere af traditionelle 
tobaksvarer.
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager på grundlag 
af uafhængige, pålidelige og verificerbare 
videnskabelige og tekniske data senest to 
år efter nærværende direktivs 
ikrafttræden og i overensstemmelse med 
artikel 22 delegerede retsakter 
indeholdende regler for vurdering, 
emballering, mærkning, indhold, 
markedsføring, forbrugeroplysning, 
præsentation og salg af nye tobaksvarer, 
for hvilke det er godtgjort, at de er 
betydeligt mindre skadelige end de 
klassiske tobaksvarer. 

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 Artikel 18

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

1. Følgende 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

(a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller

(b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml 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

1a. Direktivet finder ikke anvendelse på 
nikotinholdige produkter, der er godkendt 



PE508.048v03-00 52/63 AD\940929DA.doc

DA

i henhold til direktiv 2001/83/EF. For de 
nikotinholdige produkter, hvor stk. 1 ikke 
finder anvendelse, må produkterne kun 
markedsføres, hvis de overholder dette 
direktiv.
1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter overholder EU's 
gældende lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse, sikkerhed osv.
1c. Senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden skal alle medlemsstater give 
Kommissionen en rapport om de 
foranstaltninger, de har truffet for at 
gennemføre og håndhæve lovgivningen 
som anført i Bilag IIb, da den finder 
anvendelse for nikotinholdige produkter, 
samt om effektiviteten af disse 
foranstaltninger.
1d. Medlemsstaterne indfører forbud imod 
at anvende nikotinholdige produkter på 
offentlige steder.
1e. Medlemsstaterne fastsætter en 
mindstealder for adgang til nikotinholdige 
produkter.

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.

2. Kommissionen skal inden den 1. april 
2017 foretage en undersøgelse om
nikotinholdige produkter i samråd med 
relevante interessenter og 
medlemsstaterne I denne undersøgelse vil 
det blive vurderet, om der er behov for en 
særlig lovgivning vedrørende 
nikotinholdige produkter.

3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter 
med indhold under tærskelværdierne i stk. 
1 skal være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel:

3. Med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 5, 6 og 12 skal hver enkeltpakning 
og eventuel ydre emballage om 
nikotinholdige produkter, som ikke er 
omfattet af direktiv 2001/83/EF være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin og er
sundhedsskadeligt.

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
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(a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

(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.

(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).

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 layout, udformning 
og retning (rotation).

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette produkt kan være sundhedsskadeligt. Dette produkt kan være sundhedsskadeligt 
og er vanedannende.

Begrundelse

Urtebaserede produkter bør også kategoriseres som tobaksprodukter og være underlagt de 
samme bestemmelser som disse.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 3. Sundhedsadvarslen skal opfylde kravene 
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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.

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 62

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 4, stk. 3, artikel 4, stk. 
4, artikel 6, stk. 2a, artikel 6, stk. 3, artikel 
6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 14, stk. 
9a, artikel 15, artikel 17, stk. 3, og artikel 
18, stk. 5, og artikel 18, stk. 5, tillægges 
Kommissionen for periode på fem år fra 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligst 
datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Ændringsforslag 63

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 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 2a, artikel 6, stk. 3, artikel 6, 
stk. 9, artikel 6, artikel 11, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 14, stk. 
9a, artikel 15, artikel 17, stk. 3a, og artikel 
18, stk. 5, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet: En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
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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.

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.

Ændringsforslag 64

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. 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, 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 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 
6, stk. 2a, artikel 6, stk. 3, artikel 6, stk. 9, 
artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, artikel 9, 
stk. 3, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 4, 
artikel 14, stk. 9, artikel 14, stk. 9a, artikel 
15, artikel 17, stk. 3a, 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.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Ved udarbejdelsen af denne rapport bistås 
Kommissionen af videnskabelige og 
tekniske eksperter, så den råder over alle 

Ved udarbejdelsen af denne rapport bistås 
Kommissionen af videnskabelige og 
tekniske eksperter fra medlemsstaterne, så 
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de fornødne tilgængelige oplysninger. den råder over alle de fornødne 
tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 66

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, 
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.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for under 
udøvelse af traktaten at bibeholde eller 
fastsætte strengere bestemmelser om 
produktion, import, salg og forbrug af 
tobaksvarer, som de finder nødvendige for 
at beskytte folkesundheden, for så vidt 
disse bestemmelser ikke strider mod de 
bestemmelser, der er fastsat i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
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Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 24
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 18
måneder].

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligt 
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 48
måneder].

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mere tid til at tilpasse sig til det nye regelsæt.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) tobaksvarer (a) cigaretter og håndrullede cigaretter

Ændringsforslag 70
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nikotinholdige produkter med indhold 
under tærskelværdien i artikel 18, stk. 1

(b) nikotinholdige produkter

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 18 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indtil den (til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 42 
måneder) tillade markedsføring af andre 
tobaksvarer end cigaretter og håndrullede 
cigaretter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv.

Begrundelse

Ifølge betragtning 18 i direktiv 2001/37/EF bør der være tilstrækkeligt lange 
overgangsperioder for at muliggøre de nødvendige produktionsændringer og for at afsætte 
lagrene, navnlig af andre tobaksvarer end cigaretter.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Bilag 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIa
Maksimalt tilladt indhold i røgfrie 
tobaksvarer, toksin pr. vægtenhed af tør 
tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-
(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
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butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyren): 5.0 µg/kg

Begrundelse

Denne tabel gengiver toksicitetshenstillingerne fra WHO's studiegruppe om 
tobaksproduktregulering - rapporten om den videnskabelige basis for tobaksvareregulering, 
WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Bilag 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIb
EU-lovgivning, der finder anvendelse på 
nikotinholdige produkter:
Generel sikkerhed:
Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed 
i almindelighed, navnlig for så vidt angår 
RAPEX-systemet - meddelelser og 
advarsler om farlige produkter
Pakning og mærkning:
Direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer
Direktivet om farlige præparater 
(99/45/EF)
Klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger - CLP-forordning 
nr. 1272/2008 finder anvendelse fra 2015.
Sikkerhed i forbindelse med kemikalier:
Registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) - forordning (EF) nr. 
1907/2006
Elektrisk sikkerhed:
Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF)
Direktivet om elektromagnetisk 
kompatibilitet (2004/108/EF)
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Direktivet om begrænsning af 
anvendelsen af visse farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-
direktivet) - 2011/65/EF - hvor det er 
relevant.
Direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
Batteridirektivet (2006/66/EF)
Mål og vægt:
Emballering af visse varer efter vægt eller 
volumen i færdigpakninger - direktiv 
76/211/EØF
Direktiv 2007/45/EF om nominelle 
mængder for færdigpakkede produkter
Handelspraksis:
Fjernsalgsdirektivet, 97/7/EF
Direktivet om elektronisk handel, 
2000/31/EF
Direktivet om vildledende og 
sammenlignende reklame, 2006/114/EF
Direktivet om urimelig handelspraksis, 
2005/29/EF

Begrundelse

Medlemsstaterne skal anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter. Rapporteringskravet indebærer, at der anlægges en mere 
systematisk tilgang, og det vil udgøre grundlaget for Kommissionens evaluering inden april 
2017
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BILAG – LISTE OVER INDLAG FRA INTERESSEREDE PARTER1

Organisation
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco 
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 

                                               
1 Listen er ikke udtømmende.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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