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RÅDETS DIREKTIV

af 17 . maj 1990

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestem
melser om maksimalt tilladt tjæreindhold i cigaretter
(90/239/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

omrade, idet det er målet at nå frem til en bedre beskyt
telse af befolkningen ;

rygere må altid være sig bevidst, at alle former for ciga

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

retter er sundhedsskadelig ; det er langt at foretrække, at
de holder op med at ryge frem for at gå over til cigaretter
med et lavt tjæreindhold ;

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

det initiativ, der er omhandlet i dette direktiv, vil få en så

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

meget mere gunstig indvirkning på folkesundheden, som
det ledsages af sundhedsundervisning under den obligato
riske skolegang og af oplysnings- og bevidstgørelseskam
pagner ;

ud fra følgende betragtninger :
Der består visse forskelle mellem medlemsstaternes love

og administrative bestemmelser om begrænsning af det
maksimalt tilladte tjæreindhold i cigaretter ; disse
forskelle er af en sådan art, at de skaber visse handels

indførelsen af maksimalt tilladt tjæreindhold indebærer
særlige socio-økonomiske vanskeligheder for Den
Hellenske Republik ; der bør undtagelsesvis indrømmes
denne medlemsstat en fravigelse for så vidt angår de
datoer for iværksættelse, der er fastsat for de øvrige

hindringer og dermed hæmmer det indre markeds
gennemførelse og funktion ;

medlemsstater —

disse hindringer bør derfor fjernes, og med henblik herpå
bør markedsføringen af og den fri bevægelighed for ciga
retter underkastes fælles regler for så vidt angår det maksi
malt tilladte tjæreindhold ;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

ved udformingen af disse regler skal der tages behørigt
hensyn til befolkningens sundhedsbeskyttelse ;

staternes love og administrative bestemmelser om det
maksimalt tilladte tjæreindhold i cigaretter på grundlag af
et for befolkningen højt sundhedsbeskyttelsesniveau
opnået ved nedsættelse af de sundhedsskader, som tjæren

Artikel 1
Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlems

risikoen for lungekræft vokser i takt med mængden af
tjaere i den tobak, der ryges ; Det Europæiske Råd i
Milano den 28 . og 29. juni 1985 understregede betyd
ningen af at iværksætte et europæisk handlingsprogram til
bekæmpelse af kræft ;
Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regerin
ger, forsamlet i Rådet, har i deres resolution af 7. juli
1986 (4) prioriteret bekæmpelsen af brugen af tobak ;
for gennemførelsen af dette direktiv bør der fastsættes
tilstrækkelige tidsfrister, som dels åbner mulighed for
med et minimum af effektivitet at gennemføre omlæg
ningen til andre tobakssorter, dels gør det muligt for
forbrugerne og fabrikanter gradvis at tilpasse sig produkter
med lavere tjæreindhold ;
dette direktiv indeholder forskrifter, som vil blive revi

deret på grundlag af de indvundne erfaringer, den
tekniske udvikling og den medicinske viden på dette
(') EFT nr.
O EFT nr.
og EFT
(3) EFT nr.
4) EFT nr.

C 48 af 20. 2. 1988, s. 10.
158 af 26. 6. 1989, s. 22,
nr. C 96 af 17. 4. 1990.
C 237 af 12. 9. 1988, s. 49.
C 184 af 23. 7. 1986, s. 19.

forvolder.

Artikel 2

1 . I dette direktiv forstås ved tjære : nikotinfri anhydrid
kondensat af ufiltreret røg.
2. Tjæreindholdet i cigaretter, der markedsføres i
medlemsstaterne, må ikke overstige :
15 mg pr. cigaret pr. 31 . december 1992 og

12 mg pr. cigaret pr. 31 . december 1997.
3. For Den Hellenske Republik gælder som en midler
tidig undtagelse følgende grænseværdier og datoer for
iværksættelse :

20 mg — 31 . december 1992

18 mg — 31 . december 1998
15 mg — 31 . december 2000
12 mg — 31 . december 2006.

Denne undtagelse kan dog ikke berettige kontrol ved
Fællesskabets indre grænser.
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Artikel 3

Tjæreindholdet i cigaretter måles i henhold til ISO 4387
og ISO 3400-standarden. Kontrollen gennemføres ved
hjælp af ISO 8243-standarden.
Artikel 4

Tilpasningen af bestemmelserne i dette direktiv til den
tekniske udvikling vedrører kun de i artikel 3
omhandlede metoder for måling af tjæreindholdet og for
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begrænse handel med produkter, der er i overensstem
melse med dette direktiv.
2.

Dette

direktiv

berører

ikke

medlemsstaternes

mulighed for, under overholdelse af Traktaten, at fore
skrive sådanne krav, som de anser for nødvendige for at
sikre sundhedsbeskyttelse af befolkningen i forbindelse
med indførsel, salg og forbrug af tobaksvarer, for så vidt
dette ikke medfører ændringer i den begrænsning af
tjæreindholdet i cigaretter, der er fastsat i dette direktiv.

kontrol.
Artikel 8

Artikel 5

Med henblik på den i artikel 4 omhandlede tilpasning til
den tekniske udvikling bistås Kommissionen af et rådgi
vende udvalg, der består af repræsentanter for medlems
staterne, og som har Kommissionens repræsentant som

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv inden for en frist på atten måneder fra dets
meddelelse ('). De underretter straks Kommissionen
herom.

formand.

Artikel 6

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det
pågældende spørgsmåls hastende karakter, i givet fald ved
afstemning.

Udtalelsen optages i mødeprotokollen ; derudover kan
hver medlemsstat anmode om, at dens holdning indføres
i mødeprotokollen .
Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgtes
udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har
taget hensyn til den pågældende udtalelse.
Artikel 7

1 . Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører
begrænsningen af tjæreindholdet i cigaretter, forbyde eller

2. Produkter, der forefindes på de i artikel 2, stk. 2,
nævnte datoer, og som ikke er i overensstemmelse med
dette direktiv, kan markedsføres i endnu to år efter disse
datoer.
3.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de natio

nale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.

Artikel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 1990.

På Rådets vegne
R. O'HANLON

Formand ,

(') Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 18 . maj 1990.

