UDKAST
Bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater
I medfør af § 19 a, stk. 2, §22 c i Iov om tobaksvarer m.v., jf. bekendtgørelse nr. 965 af 26. august 2019 som
ændret ved § 2 i lov nr. xx af xx 2020, fastsættes:
Kapitel 1
Definitioner
§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:
Tobakssurrogat: Produkt med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare, jf. nr. 2, eller en elektronisk
cigaret, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som ikke er godkendt ved en
markedsføringstilladelse efter lov om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske lægemidler, samt udstyr, der er beregnet til at
blive benyttet sammen med produktet.
Kapitel 2
Mærkning og emballage på tobakssurrogater
§ 2. Hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage af tobakssurrogater skal indeholde en liste over:
1) alle de ingredienser, der indgår i produktet i aftagende orden efter vægt,
2) en angivelse af produktets nikotinindhold og levering pr. dosis, batchnummer, og
3) en anbefaling om at opbevare produktet utilgængeligt for børn.
§ 3. Den, der markedsfører et tobakssurrogat her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning og en eventuel
ydre emballage ikke indeholder elementer eller træk, som
1) fremmer et tobakssurrogat, opfordrer til brug eller giver et fejlagtigt indtryk af produkternes
karakteristika, virkninger, risici eller emissioner,
2) giver indtryk af, at et bestemt tobakssurrogat er mindre skadelig end andre produkter
3 giver indtryk af, at et bestemt tobakssurrogat har vitaliserende, energigivende, helbredende, foryngende,
naturlige, økologiske egenskaber eller andre positive formål eller andre positive sundheds- eller
livsstilsmæssige virkninger,
4) får produktet til at ligne en fødevare eller et kosmetisk produkt eller
5) giver indtryk af, at et bestemt tobakssurrogat har en forbedret biologisk nedbrydelighed eller andre
miljømæssige fordele.
Stk. 2. De elementer og træk, der er forbudte i henhold til § 3, nr. 1-5, omfatter, men er ikke begrænset til,
tekst, symboler, navne, varemærker, figurer eller andre tegn.
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§ 4. Den, der markedsfører tobakssurrogater her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning og en eventuel
ydre emballage ikke indeholder eller på anden vis har tilknyttet kuponer, der tilbyder rabatter, gratis
uddeling, to for en-tilbud eller andre salgsfremmende foranstaltninger.

Kapitel 3
Sundhedsadvarsler på tobakssurrogater

§ 5. Hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage af tobakssurrogater skal være forsynet med følgende
sundhedsadvarsel på dansk:
»Nikotin er et yderst afhængighedsskabende stof«.
§ 6. Sundhedsadvarslen på hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage af tobakssurrogater skal:
1) være anbragt på de tre største overflader på henholdsvis enkeltpakningen og eventuel ydre emballage
2) dække 30 % af overfladen på enkeltpakningen og eventuel ydre emballage
3) sundhedsadvarslens dimensioner beregnes i forhold til den pågældende overflade, når pakningen er
lukket.
4) være trykt med fed skrifttype i skrifttypen Times New Roman i hvid på en baggrund, der er farven mat
sort C0, M0, Y0 og K100
5) udformet med en skrift med en størrelse, så den dækker den størst mulige andel af det areal, der er
forbeholdt sundhedsadvarslen, når pakningen er lukket
6) placeres centreret på det areal, der er forbeholdt advarslen,
7) for top og bund af pakningen stå en i lige linje centret på midten af den overflade, som den dækker
8) på kasseformede pakninger og en eventuel ydre emballage placeres parallelt med side-kanten på
enkeltpakningen eller den ydre emballage,
9) dække hele det areal på enkeltpakningen eller den ydre emballage, der er forbeholdt den,
§ 7. Hver sundhedsadvarsel på en enkeltpakning og eventuel ydre emballage skal være påtrykt eller
påklæbet på en sådan måde, at den ikke kan fjernes eller slettes og er fuldt synligt, herunder må den ikke
helt eller delvist skjules eller brydes af prismærkater, indpakningsmateriale, omslag, æsker eller kasser eller
andre elementer, når tobakssurrogatet markedsføres.
§ 8. Sundhedsadvarslen må ikke kommenteres, omformuleres eller være omfattet af henvisninger af nogen
art på enkeltpakningen eller eventuel ydre emballage.
§ 9. Hver sundhedsadvarsel skal forblive intakt efter åbning af enkeltpakningen.
§ 10. Billeder af enkeltpakninger og eventuel ydre emballage, der henvender sig til forbrugere, skal være i
overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.
§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i
§§ 2-10.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
Kapitel 4
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Ikrafttrædelse
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet, den
Magnus Heunicke
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/ Maria Ramskov Larsen

