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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0997/2009 af Martin Eschenberg, tysk statsborger, om ændring af 
planerne for advarselsfotos på cigaretpakninger

1. Sammendrag

Andrageren forlanger, at planerne om at anbringe afskrækkende advarselsfotos på 
cigaretpakninger bliver ændret. Han mener, at anbringelse af sådanne billeder på pakninger, 
som skødesløst kastes bort på gaden, muligvis strider imod reglerne om beskyttelse af børn. 
Gennemførelsen af planerne ville for ham kunne betyde, at han ikke mere ville kunne lade 
sine børn lege på gaden uden opsyn af frygt for den virkning, advarselsfotoene ville kunne 
have på børnene.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren opfordrer Kommissionen til at ændre sine planer om at anbringe 
advarselsfotografier på cigaretpakninger, idet han hævder, at de afskrækkende billeder kan 
have negativ indflydelse på børn. Han mener, at afskrækkende billeder på pakninger, som 
skødesløst kastes bort på gaden, kan være i strid med lovgivningen om beskyttelse af børn.

I henhold til tobaksvaredirektivet 2001/37/EF1 skal alle tobaksvarer, der er bestemt til 
rygning, forsynes med en eller to generelle sundhedsadvarsler ("Rygning dræber"/"Rygning 
kan dræbe" eller "Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser") på pakkens forside 
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og en af fjorten yderligere advarsler på bagsiden. Direktivet gør det muligt for 
medlemsstaterne at supplere med yderligere advarsler i form at farvefotografier. I maj 2005 
vedtog Kommissionen en samling på 42 billeder, der bestod af tre billeder til hver af de 14 
yderligere sundhedsadvarsler. På den måde kan medlemsstaterne vælge de billeder, der er 
bedst egnede til deres indbyggere.

På nuværende tidspunkt er der indført advarsler i form at billeder i Belgien (november 2006), 
Rumænien (juli 2008) og i Det Forenede Kongerige (oktober 2008). Letland har vedtaget 
lovgivning, der kræver brug af advarsler i form af billeder fra marts 2010. Desuden forventes 
det i henhold til oplysninger fra medlemsstaterne, at også Frankrig, Ungarn, Irland, Malta, 
Polen og Spanien planlægger at indføre advarsler i form af billeder i nærmeste fremtid.

I sin anden rapport1 om anvendelsen af tobaksvaredirektivet 2001/37/EF i november 2007 
anførte Kommissionen, at advarsler i form af billeder skulle gøres obligatorisk som en af de 
mulige ændringer til direktivet. Denne foranstaltning undersøges nu i forbindelse med den 
løbende konsekvensanalyse for en mulig revision af direktivet. På dette stadium er det for 
tidligt at dømme om udfaldet af analysen.

Det er bevist, at advarsler i form at billeder har større effekt end ren tekst, når offentligheden 
skal oplyses om sundhedsrisiciene ved tobak, idet de opmuntres til at kvitte samt frarådes at 
begynde eller at få tilbagefald. Billederne hjælper forbrugerne med at visualisere 
tobaksrelaterede sygdomme og gengiver budskaber om sundhed på en klarere og mere 
levende måde.

Efter forbuddet mod reklamer er tobakspakninger blevet et vigtigt redskab i 
tobaksmarkedsføringen, som især er rettet mod kommende rygere (børn og unge).
Sundhedsadvarsler i form af billeder på tobakspakninger skal bryde de positive associationer, 
der er forbundet med brugen af tobak, og således eventuelt modvirke, at børn og unge 
begynder at ryge.

Billederne i Kommissionens samling repræsenterer et stort udvalg af billeder, og det er op til 
medlemsstaterne at vælge de billeder, der er bedst egnede til forbrugerne i deres respektive 
lande, og som tager hensyn til skikke, følelser og sammenhæng.

Kommissionen noterer sig andragerens bekymringer med hensyn til den mulige negative 
virkning af tobaksadvarsler i form af billeder på børn. Kommissionen er imidlertid af den 
opfattelse, at denne bekymring skal vejes op imod hovedformålet med advarslerne, som er at 
beskytte børn og unge mod eventuel reklame på tobakspakninger og således forhindre, at de 
begynder at ryge. Desuden kan der være en løsning på denne bekymring, når medlemsstaterne 
vælger de billeder, der er egnede til de enkelte landes sociokulturelle særpræg."
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