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KORT BEGRUNDELSE

Det er ubestrideligt, at tobaksrygning har skadelige virkninger for menneskers sundhed. 
Tobak er den vigtigste faktor, der medfører en risiko for at få kræft. Nikotin har en 
kardiovaskulær toksicitet. Ifølge WHO vil der være 5 mio. tidlige dødsfald om året i verden 
som følge af tobaksrygning. Kommissionen taler om 700 000 for tidlige dødsfald om året i 
EU. Kommissionen anslog i 1999, at der var 500 000 ofre for tobaksrygning om året.

Mere end 10 år efter indførelsen af de sidste rammebestemmelser om salg af tobaksprodukter 
er forbruget ikke faldet væsentligt. Ifølge et notat fra Europa-Parlamentets bibliotek blev der 
røget 576 mia. cigaretter i 2012 i EU, hvilket er et fald i forbruget på 100 mia. i løbet af fem 
år. Trods det næsten generelle forbud mod at ryge på offentlige steder udvikler 
tobaksforbruget sig især hos de unge og kvinderne. Selv om mindre end 30 % af europæerne 
stadig er afhængige af tobak, ryger næsten 50 % af aldersgruppen 18-35 år. Hvad værre er, så 
er 37 % af de unge mellem 11 og 15 år forfaldne til tobaksprodukter. Er det på grund af 
tiltrækningen ved det forbudte? 

Hensynet til folkesundheden får de internationale og nationale myndigheder til at øge 
bekæmpelsen af tobaksrygning. Et forbud mod brug af tobak er dog ikke planlagt nogen 
steder, da det straks ville bevirke, at der opstår et omfattende ulovligt marked, en chance for 
den organiserede kriminalitet, som allerede er stærkt involveret i smugling og 
varemærkeforfalskning. 

Tobaksmarkedet er en vigtig økonomisk sektor med næsten 50 000 ansatte i produktionen og 
mere end 200 000 i distributionen. Selv om det europæiske landbrug kun dækker 5 % af 
behovet for råtobak, er det en indtægtskilde for næsten 90 000 landbrugere. Den undersøgelse, 
Parlamentet nævner, anslår den samlede værdi af det europæiske tobaksmarked i 2012 til 
omkring 136,5 mia. EUR, herunder indtægter fra afgifter på omkring 79 mia. EUR for 
medlemsstaterne, som på en måde er dem, der har størst fordel af tobaksrygning.

Dette rejser spørgsmålet om modsætningen mellem personlig frihed og samfundsansvar. 
Kommissionen synes at anerkende voksnes ret til at ryge cigarer, cigarillos og pibetobak, som 
er underlagt en mindre drastisk ordning end cigaretter og rulletobak, der betragtes som mere 
attraktive for de unge. Siden det 16. århundrede og lægen Paracelse har man vidst, at "alle 
ting er gift", og at "kun dosen gør, at en ting ikke er en gift". Da alle mennesker er dødelige, 
er den fremherskende filosofi den med den lavere risiko. Således kommer der stadig flere 
advarsler mod indtagelse af alkohol, sukker, salt, kødprodukter, industrielle produkter og 
dårlig mad. Samtidig stiger den forventede levealder i hele EU, hvor det ultimative 
samfundsmål synes at være at dø en dag med et godt helbred!

Den nødvendige beskyttelse af ikkerygere, og ordføreren hører til dem, der aldrig har røget, 
kræver imidlertid en kraftig indsats fra myndighedernes side mod passiv rygning og en 
politik, der giver rygerne mulighed for at få effektiv hjælp til rygestop. Det vigtigste er stadig 
at forebygge rygning, navnlig blandt de voksne. 

Målet med Kommissionens forslag er at bekæmpe tobaksvarers tiltrækningskraft ved at 
mangedoble og udvide sundhedsadvarslerne på pakningerne og samtidig standardisere dem. 
Det lykkes dog ikke Kommissionen at begrunde, hvordan standardiseringen af tobaksvarer 



PE508.180v01-00 4/14 PA\932171DA.doc

DA

kan få forbruget til at falde, navnlig blandt de unge. Vil denne overdrevne standardisering 
ikke være til gavn for de fire store koncerner, der sidder på 90 % af det europæiske marked?

Forslaget til direktiv omfatter 16 artikler, som giver Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, der ofte vedrører væsentlige elementer i denne lovgivning. Dette 
forekommer overdrevent. Kommissionen foreslår senest om fem år at forelægge en rapport 
om gennemførelsen af det nye direktiv ledsaget af ethvert forslag om ændringer, der anses for 
nødvendige. Denne rapport og forslagene om ændringer kan fremskyndes, således at man 
undgår en konstant omstrukturering af direktivet som følge af en mangedobling af delegerede 
retsakter, som ofte er på grænsen af EU-lovgivningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Målet med direktivet er at bekæmpe tobaksrygning. I denne forbindelse forsøger 
Kommissionen at foreskrive, at cigaretter har "tobakssmag". Hvorfor vil man pålægge voksne 
forbrugere, som er fuldt ud informeret om de risici, de løber ved at fortsætte med at ryge, 
denne begrænsning?

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) 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.

Or. fr

Begrundelse

Hvorfor skulle man begrænse valgmulighederne for voksne forbrugere, der er advaret?

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 37
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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.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobaksvarer med en kendetegnende 
aroma, hvis det er videnskabeligt bevist, at 
det pågældende tilsætningsstof forstærker 
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produktets skadelige virkning.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens begrundelse for at ville forbyde visse produkter på grund af deres 
kendetegnende aroma er en krænkelse af valgmulighederne for voksne forbrugere, der er 
advaret. En særlig aroma kan kun forbydes, hvis den skadelige virkning er videnskabeligt 
bevist.

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen vil tiltage sig beføjelser, som fortsat skal høre under medlovgiverne.

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til, 
såfremt erfaringerne med anvendelsen af 

udgår
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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.

Or. fr

Ændringsforslag 8
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 75 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og
al ydre emballage, idet halvdelen af denne 
overflade skal indeholde oplysninger om 
rygestop

Or. fr

Begrundelse

For at bekæmpe tobaksrygning effektivt er det ikke tilstrækkeligt at advare rygerne mod de 
risici, de løber, men det er vigtigt at give dem oplysninger om måder og muligheder for at 
holde op med at ryge.

Ændringsforslag 9
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
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i) højde: ikke under 64 mm
ii) bredde: ikke under 55 mm.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke emballagens form, der skaber afhængighed. Kommissionen vil i for høj grad 
"harmonisere" tobakspakningernes dimensioner og form og ender derved med at skabe et 
alment "marked", som eliminerer de små producenter og i sidste ende gavner de fire store 
koncerner, der sidder på 90 % af det europæiske marked.

Ændringsforslag 10
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 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

Or. fr

Begrundelse

Når Kommissionen foreskriver en harmonisering af advarslerne helt ned til valget af 
skrifttype, går den helt klart for vidt.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) omkranset af en sort kant inden for det 
areal, der er forbeholdt teksten til 
advarslen.



PE508.180v01-00 10/14 PA\932171DA.doc

DA

advarslen.

Or. fr

Begrundelse

Hvorfor alle disse detaljer?

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 14
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. fr

Ændringsforslag 15
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. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag giver ingen begrundelse for denne totale standardisering af 
enkeltpakningerne. Enhver producent skal være frit stillet med hensyn til præsentationen af 
hans produkt, samtidig med at 75 % af overfladen forbeholdes de advarsler og oplysninger, 
der er fastsat i direktivet.
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Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 3, artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, 
stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, 
artikel 13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 
18, stk. 2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, 
stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, stk. 4, 
artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, artikel 
11, stk. 3, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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Or. fr

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 2, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, 
artikel 6, stk. 9, artikel 6, stk. 10, artikel 8, 
stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 10, stk. 5, 
artikel 11, stk. 3, artikel 13, stk. 3, artikel 
13, stk. 4, artikel 14, stk. 9, artikel 18, stk. 
2, og artikel 18, stk. 5, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

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

Or. fr

Begrundelse

Se "kort begrundelse".

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.

Senest tre år efter den i artikel 25, stk. 1, 
omhandlede dato forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget en rapport om 
anvendelsen af dette direktiv.
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Or. fr

Ændringsforslag 20
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Før forelæggelsen af denne rapport 
ledsaget af eventuelle forslag om 
ændringer af dette direktiv kan 
Kommissionen kun anvende de beføjelser, 
den tillægges ved dette, i forbindelse med 
tilpasning af direktivet til nye 
videnskabelige beviser.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå for hyppige lovændringer, der tvinger medlemsstaterne til konstant at tilpasse 
deres lovgivning, må Kommissionen kun anvende de beføjelser, den tillægges, hvis det er en 
absolut nødvendighed, der er underbygget af klare videnskabelige beviser.


