
 

 

Høringssvar vedr. delegeret retsakt om tilbagetrækning af undtagelser for opvarmet tobak  
 
Dansk Selskab for Folkesundhed takker for muligheden for at kommentere på den delegerede retsakt om 
tilbagetrækning af undtagelser vedr. forbud mod smagsstoffer samt undtagelse fra mærkningskrav og 
kombinerede sundhedsadvarsler.  
 
Opvarmet tobak er et nyere produkt der vinder popularitet i befolkningen. Tobaksindustrien hævder at det 
er mindre skadeligt, men der er ikke evidens for dette. Et lavere indhold af visse skadelige stoffer i røgen er 
ikke ensbetydende med at der vil være mindre helbredsskade. Det studie der har haft længst 
opfølgningstid, 2 år, har ikke fundet en bedring i lungefunktionen efter skift fra almindelige cigaretter til 
opvarmet tobak. Ifølge WHO er der ikke evidens for, at opvarmet tobak er mindre skadeligt end andre 
former for tobak og WHO anbefaler, at opvarmet tobak reguleres på samme måde som cigaretter og anden 
tobak i henhold til WHO´s rammekonvention om tobakskontrol, som EU har ratificeret. 
 
I Italien er der flere ikkerygere der begyndte at bruge opvarmet tobak end rygere. I Sydkorea, hvor 
opvarmet tobak udgør ca. 10% af salget af tobak har man set en stagnation i faldet i andel af rygere og en 
stigning i nogle befolkningsgrupper. Brug af opvarmet tobak er fundet associeret med lavere rygestoprater 
og de fleste brugere af opvarmet tobak fortsætter med også at ryge almindelige cigaretter. 
 
I Dansk Selskab for Folkesundhed bakker vi op om, at opvarmet tobak, jf. den delerede retsakt, fremover 
omfattes af samme forbud mod smagsstoffer som cigaretter. Tobak skal smage af tobak, ikke af slik eller 
tyggegummi. Der er stærk dokumentation for at tobak med smag, inkl. mentolsmag, er et ’begynder 
produkt’ der appellerer til børn og unge og gør det nemmere for dem at lære at ryge.    
 
Vi bakker også op om, at opvarmet tobak fremover omfattes af samme mærkningskrav og kombinerede 
sundhedsadvarsler som cigaretter, så forbrugerne ikke får den fejlagtige opfattelse, at der er tale om et 
mindre skadeligt produkt.   
 
Dansk Selskab for Folkesundhed vil også henstille kraftigt til at opvarmet tobak bliver omfattet af et stærkt 
marketingsforbud. Tobaksindustrien målretter al deres marketing mod af opvarmet tobak mod unge 
mennesker og sælger det som et uskadeligt livsstilsprodukt, se venligst 
https://tobacco.stanford.edu/heats/ (f.eks. iqos og glo). 
 
I den kommende revision af EU´s tobaksvaredirektiv, vil vi desuden opfordre til, at forbuddet mod 
smagsstoffer udvides til at gælde for alle typer af tobaksprodukter, også cigarer og cerutter samt nye typer 
som tobaksindustrien vil sende på markedet i fremtiden. Desuden bør smagsstofferne ikke kun forbydes 
som ”kendetegnende aromaer”, men som ingredienser, så der ikke usikkerhed om, hvor meget smag, der 
må tilsættes et produkt.  
 
Dansk Selskab for Folkesundhed vil også henstille kraftigt til at, at tobaksvaredirektivet revideres, så det 
ikke fremover risikerer at stå i vejen for ambitiøs tobaksforebyggelse i den enkelte lande, men derimod gør 
det muligt for medlemsstaterne at gå videre end direktivet af hensyn til folkesundheden.  
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