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KORT BEGRUNDELSE

Det er i dag alment accepteret, at tobaksforbrug indebærer alvorlige risici for menneskers 
sundhed. I den forbindelse er det især foruroligende, at de fleste rygere begynder, før de 
fylder 18.  Det er derfor vigtigt, at især unge mennesker er fuldt informerede om tobaksvarers 
toksicitet og vanedannende virkninger.  For så vidt angår dem, der allerede forbruger 
tobaksvarer, er indsatsen for at fremme og udvikle mindre skadelige produkter samt produkter 
til rygestop afgørende.

Der er ingen tvivl om, at indsatsen for at nedbringe tobaksforbruget bør fortsætte på såvel 
nationalt som internationalt plan.  Visse af bestemmelserne i Kommissionens forslag giver 
imidlertid anledning til væsentlige juridiske betænkeligheder.  Disse betænkeligheder 
vedrører bl.a. det retsgrundlag, Kommissionen har valgt, visse grundlæggende rettigheder 
såsom ejendomsretten samt proportionalitetsprincippet.

Kommissionen baserer sit forslag på artikel 114, stk. 1, i TEUF. Denne bestemmelse 
omhandler foranstaltninger til tilnærmelse af lovgivningerne med henblik på at forbedre 
betingelserne for det indre markeds oprettelse og funktion.  Sådanne foranstaltninger skal 
"reelt have dette formål ved at bidrage til at fjerne hindringer for de frie varebevægelser og 
for den frie udveksling af tjenesteydelser samt ophæve konkurrencefordrejninger"1. Visse af 
de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, har imidlertid ikke til formål at forbedre 
betingelserne for det indre marked, men udelukkende at beskytte folkesundheden.

Det er f.eks. svært at se, hvordan det foreslåede (de facto-) forbud mod mentolcigaretter og 
tynde cigaretter skulle kunne forbedre det indre markeds funktion.  Ganske vist kan selv 
forbud kan under visse omstændigheder betragtes som en harmoniseringsforanstaltning, men 
kun "når der foreligger hindringer for samhandelen, eller det er sandsynligt, at sådanne 
hindringer vil opstå fremover"2. På nuværende tidspunkt findes der imidlertid ikke en eneste 
medlemsstat, som har forbudt tynde cigaretter eller mentolcigaretter eller overhovedet 
overvejer det.  Det foreslåede forbud vil dermed hverken fjerne hindringer for grundlæggende 
frihedsrettigheder eller forhindre sådanne i at opstå3.

Som det fremgår af betragtningerne i Kommissionens forslag, er det egentlige formål med 
disse foranstaltninger at opnå et højere niveau for sundhedsbeskyttelsen. Det frygtes, at 
mentolcigaretter og tynde cigaretter kan være særligt attraktive for unge mennesker4. Men 

                                               
1 Sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco, præmis 60.
2 Sag C-210/03, Swedish Match, præmis 30-33.
3 Man er heller ikke forpligtet til at forbyde mentol, blot fordi andre aromaer forbydes. Kommissionen henviser i 
sit forslag til en afgørelse fra WTO's appelinstans, (WTO Appellate Body, AB-2012-1, United States – Measures 
Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes (DS406)). I denne afgørelse blev det imidlertid kun 
fastslået, at cigaretter med henholdsvis mentol- og nellikearoma i den specifikke sammenhæng var produkter "af 
samme slags" og ikke kunne behandles forskelligt. WTO's appelinstans konkluderede ikke, at USA ikke måtte 
skelne mellem mentol og andre kendetegnende aromaer såsom frugt- eller slikaromaer.
4 Se f.eks. betragtning 15: "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", samt 
betragtning 23: "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".
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selv om sundhedsbeskyttelsen er af allerstørste betydning, er det op til medlemsstaterne og 
ikke til EU til at træffe foranstaltninger på dette område.  Artikel 168, stk. 5, i TEUF 
udelukker udtrykkeligt, at der kan træffes harmoniseringsforanstaltninger "med direkte 
henblik på beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med tobak". Kommissionen kan kun 
benytte målsætningen om et højt sundhedsbeskyttelsesniveau efter artikel 114, stk. 3, i TEUF 
som grundlag, hvis forudsætningerne i artikel 114, stk. 1, i TEUF er opfyldt1. I modsat fald 
kan Den Europæiske Union gøre sig skyldig i omgåelse af de klare bestemmelser om 
kompetencefordeling i artikel 168, stk. 5, i TEUF.

Der er også grund til at nære alvorlig tvivl om, hvorvidt visse af bestemmelserne i 
Kommissionens forslag er i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder såsom 
ejendomsretten, retten til ytrings- og informationsfrihed samt erhvervsfriheden. Disse 
rettigheder er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
("chartret") og må i henhold til samme charters artikel 52, stk. 1, kun begrænses, hvis 
begrænsningen er nødvendig, rent faktisk tjener formål af almen interesse og er 
forholdsmæssig.

Visse af de foreslåede foranstaltninger, navnlig hvad angår emballagen, opfylder ikke disse 
forudsætninger. Et eksempel er den foreslåede forøgelse af størrelsen af sundhedsadvarslerne, 
så de dækker 75 % af ydersiden af både forsiden og bagsiden af pakningerne (artikel 9, stk. 1, 
litra c)).  Dette vil i alvorlig grad indskrænke den tilgængelige plads til varemærker og 
produktbeskrivelse.  I praksis vil der end ikke være 25 % af forsiden og bagsiden tilbage til 
fabrikantens oplysninger, eftersom der ifølge den nationale lovgivning skal afsættes plads til 
andre elementer såsom banderoler og sikkerhedsfeatures.

Intellektuelle ejendomsrettigheder i form af f.eks. varemærker er udtrykkelig dækket af 
bestemmelserne om ejendomsret i chartrets artikel 17. Den Europæiske Unions Domstol har 
fastslået, at advarsler på pakningerne er acceptable "i et forhold, der lader et tilstrækkeligt 
areal forblive tilbage til, at fabrikanterne af disse varer dér kan anføre andre forhold, navnlig 
forhold vedrørende deres varemærker"2. Indskrænkes den plads, der er til rådighed på 
ydersiden af både forsiden og bagsiden, til mindre end 25 %, bliver det imidlertid vanskeligt i 
tilstrækkelig grad at differentiere mellem varer fra forskellige fabrikanter, hvorved 
varemærkerne fratages en af deres vigtigste funktioner.  Varemærkerne vil heller ikke kunne 
udfylde deres andre funktioner såsom reklamefunktionen på fyldestgørende vis.  Dette vil 
desuden heller ikke være i overensstemmelse med national forfatningsret3 eller med 
internationale traktater såsom TRIPS-aftalen4.

                                               
1 Sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco, præmis 62.
2 Sag C-491/01, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco, præmis 132.
3 Se f.eks. dommen fra den tyske forfatningsdomstol, BVerGE 95, 173, præmis 70.
4 Se f.eks. artikel 8.1 og 20 i TRIPS. I modsætning til, hvad der undertiden hævdes, indebærer den australske 
højesterets afgørelse af 15. august 2012 om foreneligheden af reglerne om anonym emballage ("plain 
packaging") med den australske forfatning på ingen måde, at foranstaltninger til indførelse af anonym emballage 
eller lignende ville være forenelige med europæisk ret. I henhold til paragraf 51 i den australske forfatning er en 
lov forfatningsstridig, hvis den berøver en person eller virksomhed en ejendom og samtidig giver den australske 
regering en eller anden form for adkomst til ejendommen. Reglen om anonym emballage blev godkendt, fordi 
Australien ikke havde "erhvervet" ejendommen. Retten fandt ikke desto mindre, at kravet om anonym emballage 
indebærer, at tobaksfabrikanterne "berøves" deres ejendom. I henhold til artikel 17 i chartret og dermed i EU-
retten er "erhvervelse" af en ejendom ikke en forudsætning for en krænkelse af ejendomsretten - en "berøvelse" 
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I betragtning af indvirkningen på intellektuelle ejendomsrettigheder, er det mildest talt 
overraskende, at Kommissionen end ikke har overvejet mindre restriktive foranstaltninger 
såsom mindre sundhedsadvarsler.  Under hensyntagen til vigtigheden af såvel intellektuelle 
ejendomsrettigheder som legitime sundhedspolitiske mål foreslås det, at sundhedsadvarslerne 
skal dække 50 % af forsiden og bagsiden.  Dette vil også være i tråd med WHO's 
rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), hvis gennemførelse er et af målene med 
Kommissionens forslag. I henhold til artikel 11, stk. 1, i FCTC, bør sundhedsadvarsler, der 
beskriver de skadelige virkninger af tobaksrygning, "dække 50 % eller mere af de visuelt 
vigtigste overflader og må ikke være mindre end 30 % af de visuelt vigtigste overflader".

Andre af de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår med hensyn til størrelsen og 
udseendet af enkeltpakninger og med hensyn til produktbeskrivelsen, giver anledning til 
lignende betænkeligheder vedrørende grundlæggende rettigheder. De berøver fabrikanterne 
deres intellektuelle ejendomsrettigheder, indskrænker forbrugernes valgmuligheder og 
bidrager ikke til at forbedre det indre markeds funktion.

Ved at forbyde enhver mærkning, der fremstiller en bestemt tobaksvare som mindre skadelig 
end andre, skaber forslaget et ekstra problem.  Udvikling og promovering af mindre skadelige 
former for tobaksforbrug er et vigtigt led i bestræbelserne for at hjælpe tobaksbrugere til at 
stoppe med at ryge cigaretter og lignende. Fabrikanterne skal kunne gøre opmærksom på, at et 
bestemt produkt er mindre skadeligt end andre, hvis det er videnskabeligt bevist, og hvis det 
ikke er vildledende.  Dette er ikke den eneste af de foreslåede foranstaltninger, som vil gøre 
det vanskeligere at få adgang til produkter med nedsat risiko.  I artikel 18 i forslaget forbydes 
nikotinholdige produkter såsom e-cigaretter med et vist nikotinindhold, hvis de ikke er 
godkendt i henhold til direktiv 2001/83/EF (lægemiddeldirektivet).  Det er dog langtfra klart, 
om disse produkter (som er langt mindre skadeligt end tobaksvarer), overhovedet er omfattet 
af lægemiddeldirektivets anvendelsesområde1. For produkter, der ikke falder ind under 
direktivet, vil dette reelt udgøre et forbud. At forbyde produkter, som er mindre skadelige end 
tobaksvarer, og som kan være et middel til rygestop, er bestemt ikke i overensstemmelse med 
forslagets folkesundhedsmål2.

Endelig indeholder Kommissionens forslag en lang række bestemmelser, der delegerer 
beføjelser til Kommissionen.  Ifølge artikel 290 i TEUF er det imidlertid kun muligt at 
delegere beføjelser, når det drejer sig om ikke-væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt. Nogle af de foreslåede bestemmelser vedrørende delegerede 
retsakter opfylder ikke denne forudsætning.  For eksempel vil artikel 3, stk. 2, sammenholdt 
                                                                                                                                                  
er tilstrækkelig. Om ikke andet gør den australske højesteretsdom det derfor klart, at lignende foranstaltninger 
næppe vil være forenelige med EU-retten.
1 Flere nationale domstole har allerede, på grundlag af EU-Domstolens praksis, vurderet, at e-cigaretter ikke kan 
klassificeres som et lægemiddel efter funktion i henhold til lægemiddeldirektivet, se f.eks. 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 24. april 2012, 16 L 2043/11.
2 Artikel 18 mangler også et gyldigt retsgrundlag, da den på ingen måde sigter på at forbedre betingelserne for 
det indre markeds oprettelse og funktion. Ifølge Kommissionen vil denne bestemmelse gøre det muligt for 
nikotinholdige produkter at bevæge sig frit over landegrænserne, da de vil nyde godt af proceduren for gensidig 
anerkendelse under lægemiddeldirektivet (konsekvensanalyse, s. 8) Dette ville imidlertid også være tilfældet 
uden artikel 18, eftersom ethvert nikotinholdigt produkt, der opfylder kravene til et lægemiddel, allerede nu er 
omfattet af lægemiddeldirektivet. Den eneste virkning af artikel 18 er, at den forbyder omsætning af 
nikotinholdige produkter, som ikke er godkendt i henhold til lægemiddeldirektivet.
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med artikel 2, nr. 19, give Kommissionen beføjelse til at fastsætte en maksimalgrænseværdi 
for emissionsindholdet af nikotin i cigaretter, der bringes i omsætning, til 0, hvilket i praksis 
vil svare til et endegyldigt forbud mod cigaretter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget 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 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Størrelsen af det indre marked for 
tobak og tobaksrelaterede produkter, den 
stigende tendens blandt 
tobaksvarefabrikanter til at koncentrere 
produktionen til hele Unionen i et lille 
antal produktionsanlæg i 
medlemsstaterne og den deraf følgende 
betydelige handel med tobak og 
tobaksrelaterede produkter på tværs af 
grænser gør det påkrævet med et 
lovgivningsinitiativ på EU-plan frem for i 
nationalt regi for at sikre et velfungerende 
indre marked.

udgår

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 

(11) For så vidt angår fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier vil det kunne være 
nødvendigt og hensigtsmæssigt på et 
senere tidspunkt at tilpasse de fastsatte 
grænseværdier for emissionsindholdet eller 
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at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til deres toksicitet eller 
deres vanedannende egenskaber.

at fastsætte øvre grænser for emissioner 
under hensyntagen til udviklingen på det 
videnskabelige område og internationalt 
vedtagne standarder for måling af deres 
toksicitet eller deres vanedannende 
egenskaber.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Manglen på en harmoniseret tilgang til 
reguleringen af ingredienser indvirker på 
det indre markeds funktion og har 
konsekvenser for de frie varebevægelser i 
EU. Nogle medlemsstater har vedtaget 
lovgivning eller indgået bindende aftaler 
med industrien om at tillade eller forbyde 
visse ingredienser. Som følge heraf er visse 
ingredienser reguleret i nogle 
medlemsstater, men ikke i andre. 
Medlemsstaterne går også frem på 
forskellig måde for så vidt angår 
tilsætningsstoffer, der er integreret i filteret 
på cigaretter, samt tilsætningsstoffer, der 
farver tobaksrøgen.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Sandsynligheden for indbyrdes 
afvigelser mellem de forskellige regelsæt 
øges yderligere af bekymringerne 
vedrørende tobaksvarer, herunder røgfrie 
tobaksvarer, med en kendetegnende aroma 
af andet end tobak og traditionelle 
aromaer såsom mentol, som kan påvirke 
antallet af personer, der indleder et 
tobaksforbrug, eller påvirke 
forbrugsmønstrene.

Ændringsforslag 5

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 

(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 er tilladt at 
anvende tilsætningsstoffer, der er 
nødvendige for at kunne fremstille 
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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.

tobaksvarer. 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.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Med henblik på at sikre integriteten og 
synligheden af sundhedsadvarsler og opnå 
den maksimale effekt af disse bør der 
fastsættes bestemmelser vedrørende 
advarslernes dimensioner og vedrørende 
visse aspekter af tobakspakningens 
udseende, herunder åbningsmekanismen. 
Pakningen og produkterne kan vildlede 
forbrugerne, især unge, ved at give indtryk 
af, at produkter er mindre 
sundhedsskadelige. Dette er blandt andet 
tilfældet med visse tekster eller features 
såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig",
"økologisk", "uden tilsætningsstoffer", 
"uden aromastoffer", "tynd", navne, 
billeder og figurer eller andre tegn.
Tilsvarende kan de individuelle 
cigaretters størrelse og udseende være 
vildledende for forbrugerne, som kan få 
det indtryk, at nogle cigaretter er mindre 
skadelige end andre. Det fremgik af en 
undersøgelse af nyere dato, at rygere, der 
røg tynde cigaretter, i større udstrækning 
troede, at 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 
såsom "lavt tjæreindhold", "light", 
"ultralight", "mild", "naturlig" eller
"økologisk".
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Medlemsstaterne opererer med 
forskellige bestemmelser om 
minimumsantallet af cigaretter i en 
pakning. Disse bestemmelser bør bringes i 
overensstemmelse med hinanden for sikre 
frie varebevægelser for de pågældende 
produkter.

udgår

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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.
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lettere at kontrollere produkters ægthed.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Der bør udvikles et interoperabelt 
følge- og sporingssystem ("tracking and 
tracing") og en fælles sikkerhedsfeature. I 
en indledende periode bør kun cigaretter og 
rulletobak være omfattet af reglerne 
vedrørende "tracking and tracing"-systemet 
og sikkerhedsfeatures. Derved ville 
producenter af andre tobaksvarer kunne 
drage fordel af de erfaringer, der høstes i 
mellemtiden.

(27) Der bør udvikles et interoperabelt 
følge- og sporingssystem ("tracking and 
tracing"). I en indledende periode bør kun 
cigaretter og rulletobak være omfattet af 
reglerne vedrørende "tracking and tracing"-
systemet. Derved ville producenter af 
andre tobaksvarer kunne drage fordel af de 
erfaringer, der høstes i mellemtiden.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af 
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. Forbuddet mod salg af tobak, der 
indtages oralt, bør opretholdes for at 
forhindre, at et produkt, som er 
vanedannende, har sundhedsskadelige 
virkninger og virker tiltrækkende på 
unge, indføres på det indre marked. For 

(29) Ved Rådets direktiv 89/622/EØF af
13. november 1989 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om mærkning 
af tobaksvarer samt om forbud mod 
markedsføring af visse tobaksvarer, der 
indtages oralt, blev det forbudt at sælge 
visse typer tobak, der indtages oralt. Dette 
forbud blev bekræftet ved direktiv 
2001/37/EF. Ved artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse undtages Sverige fra dette 
forbud. En fastholdelse af forbuddet mod 
tobaksvarer, der indtages oralt, bør 
imidlertid ikke omfatte traditionelle 
tobaksvarer, der indtages oralt, og som 
kan tillades af de enkelte medlemsstater.
For andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
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andre røgfrie tobaksvarer, som ikke 
masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

masseproduceres, vurderes strenge 
mærknings- og ingrediensbestemmelser at 
være tilstrækkelige som middel til at sikre, 
at markedet ikke udvides, ud over hvad 
traditionel anvendelse af de pågældende 
produkter tegner sig for.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør forpligte sig til en effektiv 
gennemførelse af FCTC's protokol til 
udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksvarer. Der bør ydes en indsats for at 
forhindre og forbedre kontrollen med 
ulovlig handel med tobaksvarer, der 
fremstilles i tredjelande.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Der er nikotinholdige produkter på 
markedet i Unionen. De forskellige 
medlemsstaters forskellige tilgange til 
regulering med henblik på at imødegå de 
potentielle sikkerhedsmæssige problemer i 
tilknytning til disse produkter indvirker 
negativt på det indre markeds funktion, 
især fordi disse produkter i vid 
udstrækning er genstand for fjernsalg på 
tværs af grænser, herunder via internettet.

udgår
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør indføres 
mærkningsbestemmelser for 

udgår
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nikotinholdige produkter med et indhold 
af nikotin, der ligger under 
tærskelværdien i nærværende direktiv, 
således at forbrugerne gøres 
opmærksomme på potentielle 
sundhedsrisici.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer, der er under aldersgrænsen for 
at købe tobaksvarer eller tobaksrelaterede 
varer. 

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre en korrekt anvendelse af 
dette direktiv i praksis og for at holde trit 
med den tekniske, videnskabelige og 
internationale udvikling inden for 
fremstilling, forbrug og regulering af 
tobaksvarer bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende især vedtagelse 
og tilpasning af 
maksimalgrænseværdierne for 
emissionsindholdet og metoder til måling 
heraf, fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
ingredienser, der øger toksicitet, 
vanedannende egenskaber eller 
tiltrækningskraft, anvendelse af 

(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. 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 
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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.

Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En medlemsstat, der finder det 
nødvendigt at opretholde strengere 
nationale bestemmelser vedrørende 
aspekter, der er omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde, bør kunne gøre dette 
på grundlag af tvingende 
sundhedsbeskyttelseshensyn, således at 
bestemmelserne finder anvendelse på alle 
de pågældende produkter. 
Medlemsstaterne bør tillige have 
mulighed for at indføre strengere 
bestemmelser, som finder anvendelse på 
alle de pågældende produkter, på 
grundlag af omstændigheder, der 
vedrører de særlige forhold i den enkelte 
medlemsstat, forudsat at de pågældende 
bestemmelser er berettiget af behovet for 
at beskytte folkesundheden. Strengere 
nationale bestemmelser bør være 
nødvendige og rimelige og ikke udgøre et 

udgår
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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.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(41) Medlemsstaterne bør kunne 
opretholde eller indføre national 
lovgivning, som finder anvendelse på 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. For så 
vidt angår foranstaltninger, der allerede 
er blevet harmoniseret ved dette direktiv, 
såsom mærknings- og emballeringskrav, 
finder proceduren i artikel 114, stk. 8, i 
TEUF anvendelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
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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

3) "alderskontrolsystem": et it-system, der 
entydigt bekræfter forbrugerens alder 
elektronisk i overensstemmelse med 
nationale krav, og det kan ligeledes være 
et fysisk kontrolsystem, hvis udformning 
er i overensstemmelse med nationale krav, 
og som entydigt bekræfter forbrugerens 
alder i situationer, hvor der ikke er tale 
om direkte køb, f.eks. ved brug af 
salgsautomater

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – 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 påtænkte 
anvendelse af tobaksvaren

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

Begrundelse

Et forbud mod mentol kan ikke have grundlag i artikel 114, stk. 1, i TEUF, da det hverken 
fjerner hindringer for det indre markeds funktion eller forhindrer sådanne i at opstå. Dets 
direkte formål er beskyttelse af folkesundheden. Det henhører altså under artikel 168, stk. 5, i 
TEUF og er dermed uden gyldig hjemmel.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "maksimalgrænseværdi": 
maksimumsgrænse, herunder også 0, for 
indholdet af et stof i en tobaksvare eller i 
emissionerne herfra målt i gram

udgår

Ændringsforslag 22

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

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36a)  "tobaksvare med begrænset risiko": 
en tobaksvare, som på grundlag af 
videnskabelig dokumentation beviseligt 
har vist sig at reducere de skadelige 
virkninger ved rygning, uanset om den 
pågældende vare kan betegnes som en ny 
tobaksvare i henhold til artikel 2, nr. 23). 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2
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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

Begrundelse

Fastlæggelsen af maksimumsgrænseværdier for tjære, nikotin og kulilte er et væsentligt 
element i det foreslåede direktiv. Det bør derfor være omfattet af den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de 
maksimalgrænseværdier, de fastsætter for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter. Kommissionen tillægges 
beføjelser til under hensyntagen til de 
internationalt vedtagne standarder, der 
måtte foreligge, og på grundlag af 
videnskabelig evidens at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 22 vedrørende fastsættelse og 
tilpasning af maksimalgrænseværdier for 
andre emissioner fra cigaretter og for 
emissioner fra andre tobaksvarer end 
cigaretter, der mærkbart øger en 
tobaksvares toksicitet eller vanedannende 
virkning til over den tærskel for toksicitet 
og vanedannende egenskaber, der er 
resultatet af emissionsindholdet af tjære, 
nikotin og kulilte som fastsat i stk. 1.

udgår
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Begrundelse

Fastlæggelsen af maksimumsgrænseværdier for tjære, nikotin og kulilte er et væsentligt 
element i det foreslåede direktiv. Det bør derfor være omfattet af den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 26

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, jf. dog artikel 151 i akten 
vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse, hvis der er utvetydig 
videnskabelig dokumentation for, at det 
pågældende tilsætningsstof øger 
produkternes toksicitet eller 
vanedannende egenskaber.

Begrundelse
Artikel 15 fastlægger en kulturel undtagelsesbestemmelse for Sverige med hensyn til 
tobaksvarer, der indtages oralt. Ovenstående princip bør ligeledes finde anvendelse på 
bestemmelserne om ingredienser, eftersom svensk tobak ofte er tilsat aromastoffer.

Ændringsforslag 27

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.
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Det tilkommer ikke Kommissionen, men lovgiveren at træffe afgørelse om, hvorvidt en 
tobaksvare er omfattet af stk. 1 og dermed skal forbydes.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fælles regler for 
de procedurer, der skal anvendes for at 
fastslå, hvorvidt en tobaksvare er omfattet 
af stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 21.

udgår

Ændringsforslag 30

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 

udgår
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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.

Begrundelse

En sådan afgørelse udgør et væsentligt element i forslaget og bør derfor overlades til 
lovgiveren.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
aromastoffer i tobaksvarers bestanddele 
såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller 
enhver teknisk funktion, der gør det muligt 
at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet. Filtre og kapsler 
må ikke indeholde tobak.

5. Medlemsstaterne forbyder brug af 
karakteristiske aromastoffer i tobaksvarers 
bestanddele såsom filtre, papir, emballage, 
kapsler eller enhver teknisk funktion, der 
gør det muligt at ændre aroma eller 
røgudviklingsintensitet, hvis der er 
videnskabelig dokumentation for, at det 
pågældende tilsætningsstof øger 
produkternes toksicitet eller 
vanedannende egenskaber. Filtre og 
kapsler må ikke indeholde tobak.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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stk. 7 og 8 viser, at et bestemt 
tilsætningsstof eller en vis mængde heraf 
øger tobaksvarens toksiske eller 
vanedannende virkning mærkbart ved 
forbrug, at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for indholdet af 
de pågældende tilsætningsstoffer.

Begrundelse

En sådan afgørelse udgør et væsentligt element i forslaget og bør derfor overlades til 
lovgiveren.

Ændringsforslag 33

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.

10. Andre tobaksvarer end cigaretter og
rulletobak er undtaget fra forbuddene i 
stk. 1 og 5.

Ændringsforslag 34

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 

3. For så vidt angår cigaretpakninger skal 
den generelle advarsel og 
informationsmeddelelsen være trykt på 
siderne af enkeltpakningerne. Hvad angår 
rulletobak skal informationsmeddelelsen 
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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.

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.

Begrundelse

En obligatorisk mindstestørrelse for sundhedsadvarsler vil i praksis føre til en 
mindstestørrelse af pakninger. Dette indskrænker forbrugerens valgmuligheder og kan 
udgøre en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. I lyset af de usikre potentielle 
fordele ved mindstestørrelser af pakninger er foranstaltningen ikke i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse
Europa-Parlamentet og Rådet bør være involverede i beslutningen. Delegerede retsakter vil 
have virkninger, der ikke kan vurderes af Europa-Parlamentet og Rådet som 
lovgivningsorganer på tidspunktet for Kommissionens udstedelse af dem. Kommissionen kan 
lovgive gennem delegerede retsakter udelukkende i forbindelse med tekniske spørgsmål, uden 
at der er problemer med at fjerne de negative påvirkninger, som opstår ved tidspunktet for 
udstedelsen. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne bør derfor (gennem Rådet) altid være 
involveret i lovgivningsprocedurer, der har en væsentlig indvirkning på et hvilket som helst 
marked.  

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indeholde rygestopoplysninger, såsom 
telefonnumre, e-mailadresser og/eller 
websteder, som har til formål at informere 
forbrugerne om de disponible programmer 
til støtte for dem, der ønsker at holde op 
med at ryge; de platforme, som har til 
formål at informere forbrugerne om 
disponible programmer til støtte for dem, 
der ønsker at holde op med at ryge, bør 
spille en aktiv rolle i udbredelsen af viden 
om de alvorlige virkninger af rygning 
blandt børn og unge, da de er i størst 
risiko for at blive afhængige af tobak

Ændringsforslag 37

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

Begrundelse

Kravene til størrelsen af sundhedsadvarslerne må ikke medføre krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Kombinerede sundhedsadvarsler, der dækker 50 % af ydersiden af både 
forsiden og bagsiden, er forholdsmæssige og i overensstemmelse med de internationale 
forpligtelser, der udspringer af TRIPS-aftalen og FCTC.

Ændringsforslag 38

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 påført i samme retning som andre 
oplysninger på emballagen
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Begrundelse

Dette krav udgør sammen med den store størrelse af sundhedsadvarslen ikke en proportional 
begrænsning af fabrikantens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

En obligatorisk mindstestørrelse for sundhedsadvarsler vil i praksis føre til en 
mindstestørrelse af pakninger. Dette indskrænker forbrugerens valgmuligheder og kan 
udgøre en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. I lyset af de usikre potentielle 
fordele ved mindstestørrelser af pakninger er foranstaltningen ikke i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) højde: ikke under 64 mm udgår

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) bredde: ikke under 55 mm. udgår
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Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse
Europa-Parlamentet og Rådet bør være involverede i beslutningen. Delegerede retsakter vil 
have virkninger, der ikke kan vurderes af Europa-Parlamentet og Rådet som 
lovgivningsorganer på tidspunktet for Kommissionens udstedelse af dem. Kommissionen kan 
lovgive gennem delegerede retsakter udelukkende i forbindelse med tekniske spørgsmål, uden 
at der er problemer med at fjerne de negative påvirkninger, som opstår ved tidspunktet for 
udstedelsen. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne bør derfor (gennem Rådet) altid være 
involveret i lovgivningsprocedurer, der har en væsentlig indvirkning på et hvilket som helst 
marked.  

Ændringsforslag 43

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

Begrundelse

En sådan afgørelse udgør et væsentligt element i forslaget og bør derfor overlades til 
lovgiveren.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fremmer en tobaksvare med falske, 
misvisende eller vildledende midler eller 
midler, der giver et fejlagtigt indtryk af 
produktets karakteristika, 
sundhedsmæssige virkning, farer eller 
emissioner, navnlig ved at give indtryk af, 
at en bestemt tobaksvare er mindre 
skadelig end andre, medmindre 
uafhængig videnskabelig dokumentation 
påviser en stærkt nedsat sundhedsrisiko, 
eller har vitaliserende, energigivende, 
helbredende, foryngende, naturlige, 
økologiske eller på anden måde positive 
sundhedsmæssige virkninger

Begrundelse

Produktbeskrivelsen må ikke være vildledende.

Ændringsforslag 45

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

Kunderne bør ikke forholdes oplysninger om produktet, så længe de ikke er vildledende. At 
forhindre fabrikanter i at henvise til f.eks. aromaer giver anledning til alvorlige 
betænkeligheder i relation til ytringsfriheden og retten til at modtage oplysninger uden 
indblanding fra offentlig myndighed, jf. artikel 11, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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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 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.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen om forbudte elementer og træk vil sandsynligvis skabe retlig usikkerhed og bør 
derfor udgå. Bestemmelsen i artikel 12, stk. 1, er tilstrækkelig, idet den udtrykkelig forbyder 
enhver produktbeskrivelse, som er vildledende. Det foreslåede de facto-forbud mod cigaretter 
med en diameter på under 7,5 mm savner ethvert retsgrundlag og har end ikke været 
genstand for en egentlig konsekvensanalyse fra Kommissionens side. Desuden vil denne 
foranstaltning krænke fabrikantens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 47

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. Længden på den ene side af bunden på
en enkeltpakning med cigaretter, der er til 
rådighed på markedet, skal være mindst 
dobbelt så stor som de tilstødende sider.
En enkeltpakning med al anden røgtobak
skal være pakket i en kasseformet eller 
cylinderformet kompositdåse eller have 
form som en pung, dvs. en rektangulær 
pakning med en flap, der dækker 
åbningen.
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Ændringsforslag 48

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

Ændringsforslag 49

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

Ændringsforslag 50

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 

udgår
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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.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne skal med henblik på at 
muliggøre et effektivt følge- og 
sporingssystem kræve, at entydige, sikre 
og permanente identifikationsmærker (i 
det følgende benævnt entydige 
identifikatorer) som f.eks. koder eller 
stempler er påført eller udgør en del af 
alle enkeltpakninger og pakninger samt 
enhver ydre pakning af cigaretter. 
Entydige identifikatorer skal – med henblik 
på at sikre deres integritet – være 
påtrykt/anbragt på en sådan måde, at de 
ikke kan fjernes eller slettes, og de må på 
ingen måde være skjult eller brudt, heller 
ikke af banderoler eller prismærkater eller 
ved åbning af pakningen. For så vidt angår 
produkter fremstillet uden for Unionen 
gælder kravene i denne artikel kun for 
produkter, der er bestemt for eller 
markedsføres i EU-markedet.

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktnavn e) produktbeskrivelse
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Begrundelse

Bestemmelsen bør harmoniseres med protokollen til udryddelse af ulovlig handel med 
tobaksvarer under WHO's tobakskonvention.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) forsendelsens dato, destination, 
afsendelsessted og modtager

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

j) identiteten af enhver kendt efterfølgende 
køber

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

k) faktura, ordrenummer og kvitteringer for 
den første kunde, der ikke er tilknyttet 
fabrikanten.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3
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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 sikrer, at alle 
økonomiske aktører, der medvirker ved 
handel med tobaksvarer, fra fabrikanten til 
den første kunde (køber), 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.

Begrundelse

I øjeblikket spores alle ægte cigaretter i EU allerede af de store producenter i 
overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Kommissionen og den enkelte 
medlemsstat. Det er ikke teknisk muligt at spore cigaretterne hele vejen og have kendskab til 
deres forventede forsendelsesrute efter det første salg, hvilket er årsagen til, at dette ikke er 
omfattet af protokollen under WHO's tobakskonvention. Beskrivelsen af 
sikkerhedsforanstaltningen bør fokusere på pålidelighed og ikke på størrelse, farve eller 
andre kendetegn.  Hologrammer er eksempelvis ikke sikre (de kan let forfalskes og give 
indtryk af at være ægte).

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til et en datalagerfacilitet, jf. stk. 6.

Ændringsforslag 58

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 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 og tilgængelig 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.

Begrundelse

I øjeblikket spores alle ægte cigaretter i EU allerede af de store producenter i 
overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Kommissionen og den enkelte 
medlemsstat. Det er ikke teknisk muligt at spore cigaretterne hele vejen og have kendskab til 
deres forventede forsendelsesrute efter det første salg, hvilket er årsagen til, at dette ikke er 
omfattet af protokollen under WHO's tobakskonvention. Beskrivelsen af 
sikkerhedsforanstaltningen bør fokusere på pålidelighed og ikke på størrelse, farve eller 
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andre kendetegn.  Hologrammer er eksempelvis ikke sikre (de kan let forfalskes og give 
indtryk af at være ægte).

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

I øjeblikket spores alle ægte cigaretter i EU allerede af de store producenter i 
overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Kommissionen og den enkelte 
medlemsstat. Det er ikke teknisk muligt at spore cigaretterne hele vejen og have kendskab til 
deres forventede forsendelsesrute efter det første salg, hvilket er årsagen til, at dette ikke er 
omfattet af protokollen under WHO's tobakskonvention. Beskrivelsen af 
sikkerhedsforanstaltningen bør fokusere på pålidelighed og ikke på størrelse, farve eller 
andre kendetegn.  Hologrammer er eksempelvis ikke sikre (de kan let forfalskes og give 
indtryk af at være ægte).

Ændringsforslag 60

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 

udgår
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overensstemmelse med den videnskabelige 
udvikling, udviklingen på markedet og 
den tekniske udvikling.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 62

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.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring 
af tobak, der indtages oralt, jf. dog artikel 
151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands 
og Sveriges tiltrædelse. Dette forbud 
omfatter imidlertid ikke traditionelle 
tobaksvarer, der indtages oralt, og som 
kan tillades af enkelte medlemsstater af 
kulturelle eller historiske årsager.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med markedsføring af 
tobaksvarer med begrænset risiko 
indfører medlemsstaterne en 
godkendelsesordning og opkræver et 
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rimeligt gebyr. De fastsætter ligeledes 
regler vedrørende videnskabelig 
risikovurdering og arten af den 
dokumentation, der skal forelægges, 
herunder, men ikke begrænset til, kliniske 
og ikkekliniske oplysninger og andre 
tilgængelige undersøgelser af, hvorledes 
forbrugerne anvender og opfatter 
produktet. Medlemsstaterne kan fravige 
de i nærværende direktiv fastlagte krav 
for godkendte produkter med begrænset 
risiko med henblik på at afspejle deres 
mindre skadelige karakter.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Nikotinholdige produkter, der 
præsenteres som et egnet middel til 
behandling eller forebyggelse af 
sygdomme hos mennesker på andre 
måder end gennem en meddelelse, som 
fastlagt i stk. 3, må kun markedsføres, hvis 
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de er godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF.

a) produkter med et nikotinindhold på 
over 2 mg pr. enhed eller
b) produkter med en nikotinkoncentration 
på over 4 mg pr. ml eller
c) produkter, hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal 
plasmakoncentration på over 4 ng nikotin 
pr. ml.

1a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på nikotinholdige produkter, der er 
godkendt i henhold til direktiv 
2001/83/EF.
1b. For så vidt angår de nikotinholdige 
produkter, hvor stk. 1 ikke finder 
anvendelse, må produkterne kun 
markedsføres, hvis de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette direktiv.
1c. Medlemsstaterne skal sikre, at 
nikotinholdige produkter er i 
overensstemmelse med EU's gældende 
lovgivning om forbrugerbeskyttelse og 
sikkerhed samt anden relevant gældende 
lovgivning.
1d. Senest 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden skal alle medlemsstater 
forelægge en rapport for Kommissionen 
om de foranstaltninger, de har truffet for 
at gennemføre og håndhæve lovgivningen 
som anført i [nyt] bilag IV, eftersom det 
gælder for nikotinholdige produkter, og 
om effektiviteten af disse foranstaltninger.

1e. Medlemsstaterne skal sikre, at 
nikotinholdige produkter ikke sælges til 
personer, der er under aldersgrænsen for 
at købe tobaksvarer i henhold til national 
lovgivning.

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 

2. Kommissionen gennemfører senest 
den 1. april 2017 en undersøgelse af 
nikotinholdige produkter i samråd med de 
relevante interessenter og 
medlemsstaterne. I denne undersøgelse vil 
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under hensyntagen til den videnskabelige 
udvikling og markedsføringstilladelser 
udstedt for nikotinholdige produkter i 
henhold til direktiv 2001/83/EF.

det blive vurderet, om der er behov for 
særlig lovgivning vedrørende 
nikotinholdige produkter.

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

3. Hver enkeltpakning og eventuel ydre 
emballage om nikotinholdige produkter, 
som ikke hører under anvendelsesområdet 
for direktiv 2001/83/EF, skal være 
forsynet med følgende sundhedsadvarsel:

Dette produkt indeholder nikotin og kan 
være sundhedsskadeligt.

Dette produkt indeholder nikotin, som er 
vanedannende og kan være 
sundhedsskadeligt.

4. Den i stk. 3 omhandlede 
sundhedsadvarsel skal opfylde kravene i 
artikel 10, stk. 4. Den skal desuden:
a) være trykt på de to største overflader på 
enkeltpakningen og eventuel ydre 
emballage
b) dække 30 % af ydersiden af den 
pågældende overflade på enkeltpakningen 
og eventuel ydre emballage. Denne 
procentsats forhøjes til 32 % i 
medlemsstater med to officielle sprog og 
til 35 % i medlemsstater med tre officielle 
sprog.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 22 
vedrørende tilpasning af kravene i stk. 3 
og 4 under hensyntagen til den 
videnskabelige udvikling og udviklingen 
på markedet og vedrørende fastlæggelse 
og tilpasning af sundhedsadvarslernes 
format, layout, udformning og retning 
(rotation).

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det obligatorisk at indhente en markedsføringstilladelse for 
lægemidler, hvis der anvendes en sundhedsanprisning med en nøje anvendelse af definitionen 
i lægemiddeldirektivet: "der betegnes som middel til helbredelse eller forebyggelse af 
sygdomme". Dette citat kommer fra første del af lægemiddeldirektivets definition på et 
lægemiddel i artikel 1 nr. 2, første afsnit, i direktiv 2001/83/EF.
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Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Nogle af bestemmelserne om delegerede retsakter i Kommissionens forslag opfylder ikke 
kravene i artikel 290 i TEUF.
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Ændringsforslag 68

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 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, 
artikel 8, stk. 4, artikel 9, stk. 3, artikel 11, 
stk. 3 og artikel 14, stk. 9, 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.

Ændringsforslag 69

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 

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

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest to 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 de økonomiske og sociale 
konsekvenser af dette direktivs 
anvendelse.

Ændringsforslag 71

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 

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

Begrundelse

Den procedure, der er fastlagt i artikel 24, stk. 2, i forslaget, er ikke i overensstemmelse med 
TEUF. Den af Kommissionen fastlagte procedure svarer til proceduren i artikel 114, stk. 5 og 
6, i TEUF, som udtrykkeligt udelukkende finder anvendelse på foranstaltninger om 
beskyttelse af miljø eller arbejdsmiljø.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[Til Publikationskontoret: Indsæt venligst
den nøjagtige dato: ikrafttræden + 36 
måneder]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Ændringsforslag 73

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

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

b) nikotinholdige produkter

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Medlemsstaterne bør anvende de gældende forbruger- og sikkerhedsbestemmelser for 
nikotinholdige produkter.  Rapporteringskravet vil indebære, at der anlægges en mere 
systematisk tilgang, og det vil udgøre grundlaget for Kommissionens evaluering, der skal 
afsluttes senest i april 2017.
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