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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel 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 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. 
Obligatorisk oprettelse af en liste over 
farlige eller potentielt farlige ingredienser 
skal sikre offentligheden større
gennemsigtighed med hensyn til 
tobaksvarernes skadelighed og 
sammensætning, samtidig med at det 
påses, at der på passende måde tages 
hensyn til tobaksvarefabrikanternes 
kommercielle og intellektuelle 
ejendomsret, og at direktivets 
bestemmelser er forenelige med de 
forpligtelser, der er indgået i WTO, 
bestemmelserne om tekniske 
handelshindringer (TBT) og aftalerne om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 15
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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 ikke-
tobaksdominerende aroma af andet end 
tobak eller traditionelle aromaer såsom 
mentol, som kan påvirke antallet af 
personer, der indleder et tobaksforbrug, 
eller påvirke forbrugsmønstrene. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Mærkningsbestemmelserne bør 
ligeledes tilpasses til den seneste 
videnskabelige evidens. F.eks. har 
angivelserne af emissionsindholdet af 
tjære, nikotin og kulilte på 
cigaretpakninger vist sig at være 
vildledende, da de giver forbrugerne den 
opfattelse, at visse cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det er vigtigt at tage 
skridt til gennemførelse af en indledende 
uafhængig undersøgelse, der gør det 
muligt at vurdere, hvorvidt store, 
kombinerede billede-og-tekst-
sundhedsadvarsler er mere effektive end 
rent tekstbaserede advarsler 
(tekstadvarsler). I lyset heraf bør 
kombinerede sundhedsadvarsler være 
obligatoriske i hele Unionen og dække en 
betydelig del af pakningens synlige 
overflader. Der bør fastsættes en 
minimumsstørrelse for alle 
sundhedsadvarsler for at sikre, at de er 
synlige og effektive.

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 

(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 
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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.

såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig" eller
"økologisk". Såfremt pakken giver det
vildledende indtryk, at cigaretterne er 
mindre skadelige, skal 
sundhedsadvarslerne tilpasses tilsvarende.
Kommissionen opfordres til at iværksætte 
en videnskabelig undersøgelse af disse 
faktorers reelle indflydelse på 
tobaksforbruget. 

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Der markedsføres betydelige mængder 
ulovlige produkter, som ikke opfylder 
kravene i direktiv 2001/37/EF, og noget 
tyder på, at omsætningen muligvis kan 
forventes at ville stige yderligere. Disse 
produkter underminerer de frie 
varebevægelser for produkter, der er i 
overensstemmelse med lovgivningen, og 
den beskyttelse, de forskellige regelsæt om 
bekæmpelse af tobaksforbruget ellers 
skulle yde. FCTC forpligter desuden 
Unionen til at bekæmpe ulovlige produkter 
som led i en samlet politik til bekæmpelse 
af tobaksforbruget. Det bør derfor 
fastsættes, at tobaksvareenkeltpakninger og 
ydre emballage skal mærkes entydigt og 
sikkert, og flytning af dem registreres, 
således at disse produkter kan følges og 
spores i Unionen og ulovlig handel med 
tobak og tobaksvarer bekæmpes, bl.a. 
langs EU's ydre grænser, men også fra 
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bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed.

tredjelande, og så deres overensstemmelse 
med dette direktiv kan overvåges og 
håndhæves bedre. Der bør tillige i 
forbindelse med ægthedskontrollen 
fastsættes bestemmelser om indførelse af 
sikkerhedsfeatures, som vil gøre det lettere 
at kontrollere produkters ægthed. Unionen 
og medlemsstaterne bør træffe skærpede 
hensigtsmæssige foranstaltninger til 
bekæmpelse af smugling og forfalskning 
gennem en forbedret kontrol med 
produkternes forsyningskæde og 
sanktioner over for kriminelle netværk.

Ændringsforslag 7

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 

(30) Fjernsalg og internetsalg af 
tobaksvarer  samt gratis salgsfremmende 
uddeling eller uddeling til nedsat pris af 
tobaksvarer letter adgangen til tobaksvarer 
for unge og kan potentielt underminere 
overholdelsen af de krav, der følger af 
lovgivningen om tobakskontrol og navnlig 
dette direktiv, og bør derfor forbydes i 
overensstemmelse med retningslinjerne 
for gennemførelsen af 
rammekonventionen om tobakskontrol 
(FCTC), som EU har tiltrådt. 
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.
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forbrugerrettigheder med virkning fra den 
13. juni 2014.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 

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

de pågældende produkter. Medlemsstaterne 
bør tillige have mulighed for at indføre 
strengere bestemmelser, som finder 
anvendelse på alle de pågældende 
produkter, på grundlag af omstændigheder, 
der vedrører de særlige forhold i den 
enkelte medlemsstat, forudsat at de 
pågældende bestemmelser er berettiget af 
behovet for at beskytte folkesundheden. 
Strengere nationale bestemmelser bør være 
nødvendige, rimelige og  i 
overensstemmelse med internationale 
WTO-forpligtelser, og de bør ikke udgøre 
et middel til vilkårlig forskelsbehandling 
eller en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne. Strengere 
nationale bestemmelser kræver 
forudgående anmeldelse til og godkendelse 
fra Kommissionen under hensyntagen til 
det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, der 
sikres med dette direktiv.

Begrundelse

Unionen bør overholde de internationale forpligtelser, som den har fastlagt sammen med sine 
handelspartnere.

Ændringsforslag 10

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, 

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

bestemmelser om standardisering af 
tobaksvarers emballage, bortset fra 
cigaretter og rulletobak, forudsat at de 
ikke indskrænker anvendelsen af dette 
direktiv og er forenelige med traktaten. De 
skal også være forenelige med 
forpligtelser indgået i WTO navnlig i 
forbindelse med aftalen om tekniske 
handelshindringer (TBT) og aftalerne om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS) og med 
forpligtelser indgået i bilaterale handels-
og investeringsaftaler, der som regel 
indeholder undtagelser vedrørende 
folkesundhed. Bestemmelserne skal 
udgøre et supplerende instrument til 
bekæmpelse af forfalskede produkter 
omfattet 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.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund heraf kan medlemsstaterne 
supplere lovbestemmelserne i dette 
direktiv med enhver relevant 
foranstaltning til beskyttelse af EU-
borgernes sundhed. Medlemsstater, som 
har et betydeligt skatte- og afgiftsprovenu 
af tobaksproduktionen og -salget, kan 
f.eks. opfordres kraftigt til at bruge disse 
indtægter til forebyggelses- og 
oplysningskampagner i medierne og for 
unge i uddannelsesinstitutioner for unge.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv skal undgå enhver 
forværring af levevilkårene for de 
befolkningsgrupper, der er afhængige af 
dyrkning af tobak i EU, og som ofte bor i 
ugunstigt stillede regioner. Da formålet 
med direktivet udelukkende er at 
begrænse tobaksforbruget, bør alle 
afgørelser vedrørende ingredienser og 
tilsætningsstoffer tage behørigt hensyn til 
de mulige socioøkonomiske konsekvenser 
for de grupper, der lever af 
tobaksdyrkning. Den europæiske 
tobaksdyrkningssektor bør beskyttes, da 
den kun tegner sig for en meget lille del af 
forbruget i EU og samtidig bidrager til 
den økonomiske stabilitet i visse 
europæiske regioner, hvor udvalget af 
alternative afgrøder er begrænset. En 
reduktion af eller et stop for 
tobaksdyrkningen i EU vil ikke have 
indflydelse på forbruget, men vil medføre 
en øget import fra tredjelande og en 
forringelse af kvalitetsstandarderne.

Begrundelse

Dyrkningssektoren er det svageste led i produktionskæden for tobak, hvorfor det er 
nødvendigt at beskytte den mod unødvendig og uforholdsmæssig regulering.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kravet om indførelse af et system uden 
for tobaksindustriens kontrol til følge og 
sporing af tobaksvarer, som skal sikre 
forsyningskæden og lette arbejdet med at 
afsløre, forebygge og straffe ulovlig 
handel

Ændringsforslag 15

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

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4) "kendetegnende aroma": en 
karakteristisk sød, frugtagtig eller 
sukkeragtig smag, som er resultatet af en 
aroma eller en kombination af aromaer, og 
som bemærkes før eller ved den påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren; med denne
definition betragtes tobak og mentol ikke 
som en sød, frugtagtig eller sukkeragtig 
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påtænkte anvendelse af tobaksvaren smag

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "cigar": en tobaksrulle, som forbruges 
via en forbrændingsproces og er nærmere 
defineret i artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 
2011/64/EU af 21. juni 2011 om 
punktafgiftsstrukturen og -satserne for 
forarbejdet tobak

6) "cigar" eller "cigarillo": en tobaksrulle, 
som forbruges via en forbrændingsproces,
herunder en lille type cigar med en 
diameter på op til 8 mm, og som er 
nærmere defineret i artikel 4, stk. 1, i 
Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 
2011 om punktafgiftsstrukturen og -
satserne for forarbejdet46

Ændringsforslag 18

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

13) "aromastof": et tilsætningsstof, der 
giver duft og/eller smag, undtagen mentol
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Begrundelse

Mentol forbruges primært af ældre mennesker, hvorfor et forbud mod mentol ikke er i 
overensstemmelse med direktivets hovedformål om at forhindre unge i at begynde at ryge. Et 
forbud mod mentol kan være i strid med artikel 2.2 i TBT-aftalen, da der bør findes mindre 
handelsbegrænsende alternativer til et direkte forbud.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "rekonstitueret tobak": et produkt, 
som er resultatet af forarbejdningen af 
forskellige dele af tobaksplanten fra 
tærskning til fremstilling af tobaksvaren, 
uanset om den bruges som omvikling til 
cigarer og cigarillos enten som blade eller 
enkeltdele af tobaksblandingen til
cigaretter eller øvrige tobaksvarer

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25
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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 
produkter til distribution, forbrug eller 
anvendelse i Unionen mod eller uden 
vederlag, herunder ved fjernsalg

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) 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) en stigning i omsætningen efter 
produktkategori, f.eks. pibetobak, cigarer 
eller cigarillos, på mindst 20 % i mindst 10 
medlemsstater med den største 
salgsvolumen 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

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med tilsætningsstoffer, som 
forårsager eller udsender en aroma, som 
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aroma. ikke først og fremmest er af tobak eller 
mentol, jf. bestemmelserne i stk. 2.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om røgtobak skal være forsynet 
med kombinerede sundhedsadvarsler, som 
sikrer forbrugernes ret til adgang til 
tilstrækkelige og pålidelige oplysninger.
Disse advarsler skal:
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Sundhedsadvarsler er lige informative, uanset om de placeres øverst eller nederst på 
pakningen. Sundadvarsler, der er placeret nederst på pakningen, berører ikke 
åbningsmekanismen og kan dermed betragtes som mindre handelsbegrænsende (artikel 2.2 i 
TBT-aftalen).

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 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.

Begrundelse

Der bør fortsat anvendes permanente mærkater på cigarer, da producenterne benytter 
internationalt standardiserede pakninger, som tilpasses med landespecifikke 
sundhedsadvarsler i form af permanente mærkater i den sidste fase af fremstillingsprocessen. 
Et forbud mod permanente mærkater vil hæmme den internationale handel.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) trykt med sort, fed skrift i skrifttypen 
Helvetica på hvid baggrund. Den generelle 
advarsel kan anbringes ved hjælp af 
selvklæbende mærkater, forudsat at de 
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 



AD\939393DA.doc 19/34 PE510.734v03-00

DA

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 være 
fremstå, parallelt med overkanten på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

Forbrugerne bør ikke forholdes oplysninger om produktet, men oplysningerne må ikke være 
vildledende. Da der findes mindre handelsbegrænsende foranstaltninger (såsom et forbud 
mod urigtige eller vildledende deskriptorer), er denne foranstaltning i strid med artikel 2.2 i 
TBT-aftalen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

selvklæbende mærkater, andet påsat 
materiale, skrabemærker og lommer.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Artikel 13 udgår
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.
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 



AD\939393DA.doc 21/34 PE510.734v03-00

DA

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

Begrundelse

Denne artikel indeholder tekniske handelshindringer, hvis evne til at forhindre unge i at 
begynde at ryge ikke er videnskabeligt underbygget. Endvidere har en cigaretpaknings 
åbningsmekanisme ingen betydning for, hvor mange der begynder at ryge.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Af hensyn til effektiv "tracking and 
tracing" kræver medlemsstaterne, at 
entydige, sikre og permanente 
identifikationsmærker (i det følgende 
benævnt entydige identifikationsmærker) 
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-
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markedet.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktnavn e) produktnavn og -beskrivelse

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) den påtænkte forsendelsesrute g) den påtænkte forsendelsesrute, 
forsendelsesdato, bestemmelsessted, 
afsender og modtager

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
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Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den sidste økonomiske aktør inden det 
første detailsalgssted, registrerer alle 
enkeltpakninger, der kommer i deres 
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 kræver, at "tracking-
and tracing"-teknologi, som kan læse og 
overføre data elektronisk til 
lagerfaciliteten, jf. stk. 6, og som ikke ejes 
eller kontrolleres af tobaksproducenterne 
og deres partnere i forsyningskæden, 
stilles 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. Disse 
økonomiske aktører registrerer alle 
enkeltpakninger og ydre emballager, der 
kommer i deres besiddelse, samt alle 
mellemliggende flytninger og den endelig 
flytning af produkterne væk fra deres 
besiddelse. Denne forpligtelse opfyldes i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 1,
ved registrering for samlet form, f.eks. af 
ydre emballage, forudsat at det fortsat er 
muligt at spore enkeltpakningerne.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at "tracking and tracing"-forpligtelsen 
påhviler medlemsstaterne og ikke kan udføres af eller uddelegeres til tobaksindustrien. Hvis 
Kommissionens forslag gennemføres, vil forpligtelsen ikke påhvile medlemsstaterne.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med stk. 12 og 13 i 
Seoulprotokollens artikel 8 om 
bekæmpelse af ulovlig handel med 
tobaksvarer (ITP), at den anvendte 
teknologi til tracking and tracing ejes af 
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økonomiske aktører, som ikke har nogen 
juridisk eller handelsmæssig forbindelse 
med tobaksindustrien i forsyningskæden. 

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Medlemsstaterne indgår aftaler om 
lagring af data med en tredjepart. Denne 
tredjepart kan være et agentur i 
medlemsstaten, som er juridisk 
uafhængigt af tobaksselskaberne eller 
disses partnere i forsyningskæden, og skal 
administrere datalagerfaciliteten for data 
vedrørende den pågældende fabrikant eller 
importør. Datalagerfaciliteten skal fysisk 
være placeret på Unionens område.
Medlemsstaterne sikrer fuld 
gennemsigtighed. 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 
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.
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Afsnit II – kapitel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tobak, der indtages oralt Røgfrie tobaksvarer

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

EU's forbud mod tobaksvarer, der indtages oralt, er i strid med artikel 2.2 i WTO's aftale om 
tekniske handelshindringer (TBT), da det er mere handelsbegrænsende, end hvad der er 
nødvendigt for at nå EU's erklærede folkesundhedsmål. Forslaget gør uden gyldig grund 
forskel på produkter af samme slags fra forskellige WTO-medlemmer [artikel I og III i GATT-
overenskomsten og artikel 2.1 i TBT-aftalen] og forbyder produkter, som er mindre skadelige 
end alle de tobaksvarer, der frit kan markedsføres i Europa.

Ændringsforslag 45

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 

1. Medlemsstaterne forbyder fjernsalg på 
tværs af grænser af tobaksvarer til 
forbrugere i Unionen samt uddeling af 
gratis eller nedsatte tobaksvarer, herunder
gennem fjernsalg på tværs af grænser.



PE510.734v03-00 26/34 AD\939393DA.doc

DA

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:

Ændringsforslag 46

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

Ændringsforslag 47

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

Ændringsforslag 48

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

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. En medlemsstat har stadig mulighed 
for at pålægge restriktioner på indførsel 
af tobak til personlig brug på grundlag af 
tvingende sundhedsbeskyttelseshensyn. 
Sådanne restriktioner skal bl.a. kunne 
anvendes, når der er stor prisforskel 
mellem forskellige geografiske 
oprindelser, eller hvis 
sundhedsadvarslerne ikke er på det eller 
de officielle sprog i det land, hvor varen 
erhverves.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne forbyder 
detailsalgssteder, der er etableret på deres 
territorium, at uddele tobaksvarer gratis 
eller til nedsat pris gennem 
fjernhandelskanaler på tværs af grænser 
eller ad enhver anden vej.
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Ændringsforslag 51

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

Ændringsforslag 52

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

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4
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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

Ændringsforslag 54

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

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende nikotinholdige produkter må 
kun markedsføres, hvis de er godkendt i 

1. Når nikotinholdige produkter 
præsenteres som et egnet middel til 
behandling eller forebyggelse af 



PE510.734v03-00 30/34 AD\939393DA.doc

DA

henhold til direktiv 2001/83/EF: sygdomme, må de kun markedsføres, hvis 
de er godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF:

Begrundelse

Nikotinholdige produkter som e-cigaretter påstås ikke at forbedre folkesundheden og bør 
dermed ikke klassificeres som lægemidler. En sådan klassificering ville begrænse 
tilgængeligheden heraf på markedet, mens mere skadelige tobaksvarer fortsat ville være frit 
tilgængelige, hvilket ville begrænse den internationale handel unødigt.

Ændringsforslag 56

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 

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 er i overensstemmelse med dette 
direktiv, traktaten og EU's internationale 
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begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne. Hvis Kommissionen ikke 
har truffet nogen afgørelse inden for dette 
tidsrum, betragtes de nationale 
bestemmelser som godkendt.

forpligtelser, herunder WTO-forpligtelser, 
særlig hvad angår aftalen om tekniske 
handelshindringer (TBT) og aftalen om 
handelsrelaterede intellektuelle 
ejendomsrettigheder (TRIPS), 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.

Begrundelse

Unionen skal tage hensyn til sine internationale forpligtelser, når den fremsætter lovforslag.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

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 + 42 
måneder] tillade markedsføring af 
følgende produkter, uden at de opfylder 
kravene i dette direktiv: 
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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag til direktiv er en ajourføring af direktiv 2001/37/EF om 
tobaksvarer, som er nødvendig i betragtning af den videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet inden for de seneste 10 år. Med forslaget imødekommer Kommissionen ligeledes 
flere opfordringer fra Europa-Parlamentet i forskellige beslutninger fra 2007, 2009 og 2011 
samt WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning fra 2005, der trådte i kraft 
i 2005, og som bl.a. sigter mod hensigtsmæssig forbrugeroplysning om de farer, der er 
forbundet med tobak. 

Det nye direktiv skal sikre et bedre sundhedsbeskyttelsesniveau og bremse forbruget af tobak 
blandt unge. For at nå disse mål foreslås en række foranstaltninger vedrørende pakningen 
(pakkerne skal være forsynet med en sundhedsadvarsel, som dækker 75 % af forsiden og 
bagsiden af hver pakning), de anvendte ingredienser (produkter med aroma som f.eks. mentol 
skal forbydes), produkternes størrelse (tynde cigaretter tillades ikke længere) og 
sporbarheden. Foranstaltningerne vil ikke omfatte cigarer og pibetobak, som fortsat reguleres 
af det nuværende direktiv. 

Ordføreren støtter fuldt ud forslagets mål om sundhedsbeskyttelse. Ordføreren understreger 
også, at målene bør forfølges i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser på 
handelsområdet, bl.a. i tilknytning til aftalen om tekniske handelshindringer (TBT) og 
handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS). Hvis det er relevant, foreslår 
ordføreren først at høre EU's partnere i TBT-komitéen og TRIPS-komitéen, der er nedsat til 
formålet. 

Den 6. og 7. marts 2013 drøftede medlemmerne af Komitéen for Tekniske Handelshindringer 
(TBT) i øvrigt Kommissionens forslag. Ved denne lejlighed udtrykte nogle 
komitémedlemmer, som er tobaksproducenter, forbehold over for forslaget under henvisning 
til, at det kunne være i strid med visse forpligtelser i TBT-, TIPS- og GATT-aftalerne, og 
satte spørgsmålstegn ved de foreslåede foranstaltningers proportionalitet1. 

Den Dominikanske Republik, som eksporterer 10 % af sin tobaksproduktion til EU, mente 
således, at flere bestemmelser i forslaget var i strid med bl.a. TBT-aftalens artikel 2.2, hvori 
det hedder, at tekniske forskrifter ikke må være mere handelsgrænsende end nødvendigt til at 
opfylde et lovligt mål under hensyntagen til de risici, ikke-opfyldelse af dette mål ville 
medføre, og at vurderingen af sådanne risici bør tage udgangspunkt i videnskabelige 
oplysninger2. 

Desuden giver bestemmelserne om anvendelse af generiske pakker (plain packaging), der er
kendetegnet ved, at varemærkernes logo og visuelle identitet fuldstændig mangler, anledning 

                                               
1 Følgende medlemmer gav udtryk for forbehold: Den Dominikanske Republik, Nicaragua, 
Indonesien, Malawi, Filippinerne, Honduras, Mexico, Cuba og Zambia. Til gengæld fik 
Unionen støtte fra Norge, Australien og New Zealand. 
2 De bestemmelser, som nævnes i Den Dominikanske Republiks dokument, omfatter bl.a. 
standardisering af pakkerne, forbud mod beskrivende elementer, forbud mod tynde cigaretter, 
almindelig udbredelse af generiske pakker (plain packaging) og forbud mod aromastoffer. 



AD\939393DA.doc 33/34 PE510.734v03-00

DA

til mange overvejelser om, hvorvidt de juridisk set er forenelige med bestemmelserne i 
aftalerne om intellektuel ejendomsret og varemærkebeskyttelse. 

En række lande allerede har indført meget strenge regler om pakningen. Australien har 
eksempelvis for nylig vedtaget en lov om obligatorisk anvendelse af generiske pakker for at 
mindske tobaksforbruget ved at gøre pakken langt mindre tiltrækkende og samtidig forstærke 
virkningen af sundhedsadvarslerne1.

Imidlertid er der på nuværende tidspunkt anlagt fire sager mod Australien ved WTO's 
tvistbilæggelsesorgan2. Til de nævnte bestemmelser, som de australske foranstaltninger ifølge 
klagerne skulle være uforenelige med, hører TRIPS-aftalen og navnlig artikel 20, ifølge 
hvilken anvendelse af et varemærke ikke i urimelig udstrækning må hæmmes af særlige krav 
såsom anvendelse på en måde, der skader muligheden for at sondre en virksomheds varer 
eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Sideløbende med disse WTO-sager har tobaksindustrien3 desuden anlagt sag om 
investeringsbeskyttelse under internationale tvistbilæggelsesordninger mod de australske 
myndigheder og mod Uruguay, der også har indført restriktive foranstaltninger for 
cigaretpakninger. 

Ordføreren erkender ganske vist, at det er i folkesundhedens interesse at dække en betydelig 
del af hver pakkes overflade med en sundhedsadvarsel, men mener, det kan være relevant og 
hensigtsmæssigt, at mærkerne frit kan bruge deres egen visuelle identitet på resten af pladsen. 
Desuden kan almindelig udbredelse af pakker uden logo eller specifik visuel identitet øge 
risikoen for forfalskninger og dermed føre til tab af afgiftsindtægter for staten og et stigende 
forbrug af endnu farligere produkter, netop fordi de er forfalskede. 

Selv om Kommissionens forslag ikke formelt kræver anvendelse af generiske pakker, er 
bestemmelserne alligevel ret uklare i den henseende, da medlemsstaterne f.eks. får mulighed 
for at vedtage strengere bestemmelser om pakkernes udseende. Desuden indføres i artikel 12 
forbud mod at anvende elementer, der omfatter tekst, symboler, navne, varemærker, billeder 
og figurer eller andre tegn, dvs. alt det, der udgør et varemærkes visuelle identitet. 

Ordføreren vil alligevel pointere, at Kommissionens forslag forekommer forholdsvis 
afbalanceret. Hvad angår enkelthederne i dette forslag, foretrækker ordføreren at høre de 
forskellige synspunkter, som vil blive tilkendegivet i Udvalget om International Handel, inden 
der fremsættes flere anbefalinger.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, vedtaget af det australske parlament i 2011 med ikrafttræden i 
december 2012. 
2 Sager anlagt af Ukraine (marts 2012), Honduras (april 2012), Den Dominikanske Republik 
(juli 2012) og Cuba (maj 2013). 
3 Navnlig Philip Morris International.
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