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Høringssvar vedrørende Europa-Kommissionens forslag til tobaksdirektiv 

Danmarks Lungeforening takker for at få mulighed for at kommentere på direktiv om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og 

salg af tobak og tobaksrelaterede produkter. Overordnet mener vi, det er et vigtigt skridt i den rigtige 

retning set i lyset af den udvikling, vi har set på tobaksområdet siden det nuværende direktiv blev vedtaget 

i 2001.  

Direktivets regulering af både tilsætningsstoffer og pakninger er af største vigtighed både i det 

forebyggende arbejde og i arbejdet med fx de mere end 400.000 danskere, der lever med KOL, samt øvrige 

patientgrupper.  

Danmarks Lungeforening mener ligesom Kræftens Bekæmpelse, at direktivet med fordel kunne have været 

mere vidtgående, så flere typer tilsætningsstoffer og varer havde klare advarsler.  

Et formål med direktivet er, at initiativerne i direktivet vil være medvirkende til at udskyde rygestart for 

især børn og unge. Derfor bekymrer det os, at fx vandpibetobak og tilsætning af aromaer i pibetobak, 

cigarer og cigarillos ikke er reguleret i direktivet. Vi håber, at regeringen vil være opmærksom herpå i 

implementeringen af direktivet i dansk lovgivning, da netop disse produkter i høj grad tiltrækker de unge. 

I oversættelsen af sundhedsadvarslerne til emballager, mener vi, at det er væsentligt at være mere præcis i 

oversættelsen end den danske oversættelse af direktivet lægger op til p.t. Danmarks Lungeforening peger 

på to præciseringer i oversættelsen. For det første bør den engelske henvisning til dit helbred (can damage 

your health) medtages i den danske oversættelse. For det andet bør den danske oversættelse indeholde 

advarsel om, at tobaksvarer skaber afhængighed – og ikke som det er tilfældet i den nuværende 

oversættelse blot er vanedannede, da der er en væsentlig forskel på disse to begreber. Ovenstående 

præciseringer gør sig gældende for ordlyden i advarselsteksten i artikel 11, artikel 18 og artikel 19. 

Danmarks Lungeforening bakker i tillæg hertil op om stramningen af formuleringerne i Kræftens 

Bekæmpelses bilag til deres høringssvar. 

Vi mener, at det er beklageligt, at forslaget ikke lægger op til en central udvikling af videnskab, 

målemetoder og regulering og kontrol af eksisterende og nye produkter, der ellers ville betyde, at vi kunne 

få et mere optimalt og uafhængigt udbytte af indberetningerne fra tobaksindustrien. Det virker 

usandsynligt, at de enkelte lande skulle have ressourcer til arbejdet. I forlængelse heraf efterlyser 

Danmarks Lungeforening, at der fra centralt europæisk plan afsættes flere forskningsmidler til forskning i 

tobak og brugen af tobak.  
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Endelig noterer vi os med glæde, at direktivet indeholder regulering af nye varer som fx urtecigaretter. 

Elektroniske cigaretter er en anden vare, der er i vækst. De elektroniske cigaretter indeholder ikke 

nødvendigvis tobak eller nikotin. Da det pt. er et ureguleret område, som det er svært at navigere i for 

forbrugerne, foreslår Danmarks Lungeforening, at der tilføjes et afsnit om elektroniske cigaretter i 

direktivet på samme vis som fx afsnittet om urtecigaretter. 

Ud over disse overordnede kommentarer bakker Danmarks Lungeforening op om Kræftens Bekæmpelses 

kommentarer i bilaget til deres høringssvar.  

Venlig hilsen 

     

Anne Brandt   Johannes Flensted-Jensen 

Direktør   Formand 

Danmarks Lungeforening  Danmarks Lungeforening 

 

 

 


