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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
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 
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sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

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 2
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 
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.

(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 
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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 16
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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. Det bør være tilladt 
at anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
tobaksvarer, selv om de giver produktet en 
kendetegnende aroma, så længe disse 
tilsætningsstoffer er nødvendige for 
fremstillingen. 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.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 6 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 4
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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features, 
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. 

Or. en

Begrundelse

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



PE508.048v01-00 8/32 PA\931507DA.doc

DA

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af 
grænser 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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 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, 
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.

(34) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler42 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 omfatte 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 
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.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 35
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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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til den relevante artikel i det foreslåede direktiv.
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Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 og fastlæggelse af 
nøgleelementer i datalagringsaftaler med 
uafhængige tredjeparter. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer som led i det 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør sikre en 
samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet, når den 
udarbejder og gennemfører delegerede 
retsakter.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til den relevante artikel 3 i det foreslåede direktiv.
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Ændringsforslag 11
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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "nødvendigt tilsætningsstof": en 
ingrediens, der er uundværlig for 
fremstillingen af en tobaksvare

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13
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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 14
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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I artikel 3, stk. 1, fastlægges der maksimalgrænseværdier for emissioner for cigaretter, der 
markedsføres eller fremstilles i medlemsstaterne og dermed direkte påvirker 
anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv. Maksimalgrænseværdierne anses for at 
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udgøre en væsentlig del af en retsakt, og enhver ændring til disse dele bør være underlagt den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bør i henhold til det foreslåede direktiv være tilladt at anvende alle de tilsætningsstoffer, 
der er nødvendige for at kunne fremstille tobaksvarer. Dette skal derfor tydeligt fremgå af 
teksten.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 22.

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

Or. en

Begrundelse

Udvikling og fastlæggelse af yderligere regler bør ske i form af delegerede retsakter og ikke 
gennemførelsesretsakter. Sidstnævnte bør kun anvendes, hvor allerede fastlagte regler søges 
gennemført.



PA\931507DA.doc 15/32 PE508.048v01-00

DA

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det bør i henhold til det foreslåede direktiv være tilladt at anvende alle de tilsætningsstoffer, 
der er nødvendige for at kunne fremstille tobaksvarer. Dette skal derfor tydeligt fremgå af 
teksten.

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår
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Or. en

Begrundelse

For at sikre at alle tobaksvarer behandles ens og undgå fragmentering af markedet, bør 
undtagelsen udgå.

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Sundhedsadvarsler skal 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 af nogen 
form for indpakningsmateriale, pung, 
omslag, æske/kasse eller anden anordning 
eller ved åbning af enkeltpakningen.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til grafisk integritet og synlighed findes allerede i betragtning 23, og det er 
derfor ikke nødvendigt at gentage målet i denne artikel.

Ændringsforslag 21
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.

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

Or. en
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Begrundelse

Det defineres allerede i artikel 8, stk. 3, at den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen skal være trykt på siderne af enkeltpakningerne, og at 
informationsmeddelelsen, hvad angår rulletobak, skal være trykt på den overflade, der bliver 
synlig, når enkeltpakningen åbnes. Formatet af sundhedsadvarslerne defineres ligeledes i 
artikel 9. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at lade det være op til den delegerede retsakt at 
definere placeringen og formatet af sundhedsadvarslerne.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse aspekter er allerede angivet i artikel 9, stk. 3, og bestemmelsen gentages derfor.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 inden den …* og om 
nødvendigt derefter tilpasning af den i stk. 
1, litra a), nævnte billedsamling under 
hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og udviklingen på markedet
__________________

* EUT: Indsæt venligst dato: seks 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en tidsfrist, så Kommissionen kan oprette en billedsamling og 
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sikre en korrekt gennemførelse af artikel 9.

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det defineres allerede i artikel 9, stk. 1, at de kombinerede sundhedsadvarsler skal være 
anbragt ved overkanten på enkeltpakningen og eventuel ydre emballage. Endvidere defineres 
proportioner og formater også i artikel 9, stk. 1. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at lade 
det være op til den delegerede retsakt at definere format, placering og proportioner.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 3, indeholder generelle bestemmelser for at sikre grafisk integritet og synlighed 
af sundhedsadvarslerne og indeholder således vigtige elementer af en retsakt, og eventuelle 
undtagelser bør angives i retsakten. 
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Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelse af nye forpligtelser med hensyn til de relevante tobaksvarer påvirker 
anvendelsesområdet for artikel 8-10. Det bør derfor være op til lovgiverne og bør være 
genstand for den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Denne tobaksvare kan være
sundhedsskadelig og er vanedannende.

Denne tobaksvare er sundhedsskadelig og 
er vanedannende.

Or. en

Begrundelse

Et produkt er enten sundhedsskadeligt eller ikke. Advarslen bør være tydelig omkring 
produktets skadelighed.

Ændringsforslag 28
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 2. Forbudte elementer og træk kan omfatte, 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen direkte forbindelse mellem en cigaret med en diameter på under 7,5 mm og 
rygestart. Det er ikke selve diameteren, men symboler, figurer, tekst mv., dvs. den vildledende 
fremstilling af produktet, som fører til en misforstået tro på, at et produkt har visse positive 
virkninger. I Rådets direktiv 2011/64/EU defineres en cigaret ved dens længde og ikke 
diameter.

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En enkeltpakning med cigaretter skal 
være kasseformet med skarpe kanter. 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.

Or. en

Begrundelse

For at imødekomme usikkerhed med hensyn til kanterne på en pakke bør der gives en konkret 
henvisning til typen af kanter.
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Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Både formen og størrelsen er tydeligt fastlagt i selve retsakten (kasseformet pakke med en 
advarsel på 75 % af forsiden/bagsiden, højde, bredde mv.). Et mere vidtrækkende skridt ville 
være fuldstændig harmonisering, men denne beslutning bør være op til lovgiveren.

Ændringsforslag 31
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Formen af enkeltpakningen med cigaretter og formen af enkeltpakningen med rulletobak 
fastlægges i artikel 13, stk. 1, i det foreslåede direktiv. En eventuelt obligatorisk form på 
enkeltpakningen om andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak bør således ligeledes 
fastlægges under den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 inden 
den …* vedrørende:
__________________

* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en tidsfrist, så Kommissionen kan fastlægge nøgleelementerne 
i en kontrakt samt tekniske standarder med hensyn til entydige identifikatorer og 
sikkerhedsfeatures for at sikre en korrekt gennemførelse af artikel 14.

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en
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Begrundelse

Nødvendig tilpasning med hensyn til den foreslåede ændring til indledningen i artikel 14, stk. 
9, i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Begrundelse

Nødvendig tilpasning med hensyn til den foreslåede ændring til indledningen i artikel 14, stk. 
9, i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Overskrift 2 – kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobak, der indtages oralt Røgfri tobak

Or. en

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.
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Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg på 
tværs af grænser af tobaksvarer til 
forbrugere, som befinder sig i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Et af målene med det foreslåede direktiv er at begrænse børns og unges adgang til 
tobaksvarer. Dette mål nås ikke ved at tillade salg på internettet.

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navn eller firmanavn og fast adresse på 
det forretningssted, tobaksvarerne leveres 
fra

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår detailhandelsstedet 
begyndte at udbyde tobaksvarer til 
offentligheden ved fjernsalg ved hjælp af 
informationssamfundstjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) adressen på det eller de websteder, der 
anvendes til formålet, og alle relevante 
oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne identificere webstedet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder offentliggør en fuldstændig 
liste over alle detailsalgssteder, der er 
registreret hos dem, i overensstemmelse 
med de regler og garantier, der er fastsat 
ved direktiv 95/46/EF. Et detailsalgssted 
kan først begynde at markedsføre 
tobaksvarer ved fjernsalg, når navnet på 
detailsalgsstedet er offentliggjort i de 
pågældende medlemsstater.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Analyser viser, at e-cigaretter indeholder kemikalier og komponenter, som er skadelige for 
forbrugerne. Alle nikotinholdige produkter bør derfor kontrolleres. Ellers kan produkter med 
en nikotinkoncentration lige under de foreslåede grænser nå markedet uden tilladelse. Det er 
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 og ser dem som et lægemiddel, og at de derfor bør godkendes i overensstemmelse med 
direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer under den alder, der kræves for 
at købe tobaksvarer.

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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.

Or. en

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 24 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Medlemsstaterne kan indtil den [Til 
Publikationskontoret: Indsæt venligst den 
nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 måneder] 
tillade markedsføring af følgende 
produkter, uden at de opfylder kravene i 
dette direktiv:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mere tid til at tilpasse sig ændringerne, eftersom visse 
medlemsstater og derfor virksomheder, og navnlig små og mellemstore virksomheder, og 
landbrugere vil blive mere påvirket af direktivet end andre.

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) nikotinholdige produkter

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 18 i det foreslåede direktiv.
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BILAG – LISTE OVER INDLÆG FRA INTERESSEPARTER1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Listen er ikke udtømmende.


