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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till nytt direktiv om tobaksvaror och ger sitt 
fulla stöd till främjandet av människors välbefinnande och är positiv till att folkhälsan 
skyddas bättre. Föredraganden betonar även betydelsen av att beakta alla aspekter av 
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror, särskilt att bevara arbetstillfällen 
inom jordbruket som är kopplade till tobakens värdekedja, i syfte att skapa en rättslig ram 
som garanterar rättvisa förhållanden. Föredraganden understryker att den föreslagna texten 
måste anpassas till Världshandelsorganisationens internationella handelsåtaganden och de 
lagligen bindande skyldigheterna i Världshälsoorganisationens ramkonvention om 
tobakskontroll som har antagits av Europeiska gemenskaperna.

Föredraganden betonar betydelsen av åtgärder som avsevärt och på allvar kommer att minska 
tobakskonsumtionen och förhindra att ungdomar börjar röka, men som inte leder till en 
nedgång i den europeiska tobaksodlingsindustrin genom att ersätta europeisk tobak med 
billigare och okontrollerad tobak från tredjeländer och till ökad olaglig handel med 
tobaksvaror vid EU:s yttre gränser.

Tobak orsakar nästan 700 000 dödsfall varje år i EU. I sitt förslag fokuserar kommissionen på 
att förhindra att människor, i synnerhet ungdomar, börjar röka, eftersom 70 procent av 
rökarna börjar konsumera tobak innan de fyllt arton år. Tobak är dessutom en 
arbetskraftsintensiv jordbruksprodukt som tillhandahåller 400 000 arbetstillfällen i Europa –
både heltids- och säsongsanställningar –, i första hand i socialt missgynnade regioner med få 
eller inga sysselsättningsalternativ. Enligt uppgifter från ekonomiska intresseorganisationer är 
96 procent av de gårdar som producerar tobak familjeföretag med ett odlingsområde på 0,5–
3 hektar.

Europaparlamentet har flera gånger betonat att det saknas ett samband mellan tobaksodling 
och rökning. I sin utvärderingsrapport konstaterar kommissionen att det inte finns något direkt 
samband mellan tobaksodling och antal rökare. 

Det mest kraftfulla verktyget för att förhindra att unga människor börjar röka är utbildning, 
och förebyggande program. Enligt den senaste representativa studie som har gjorts har 
tobakskonsumtionen under de senaste tio åren stadigt minskat tack vare olika förebyggande 
program, t.ex. i Tyskland. Därför rekommenderar föredraganden bestämt att det ska inrättas 
en europeisk fond för förebyggande av rökning för att finansiera program som hjälper 
människor att sluta röka, förhindrar att människor börjar röka och informerar människor om 
rökningens skadliga hälsoeffekter.

Föredraganden anser att människor inte får korrekt information om rökningens skadliga 
verkningar. Som en del i konsumentskyddet bör det därför införas bättre märkning som t.ex. 
anger olika tobaksvarors skilda skadlighetsgrad. Detta får inte vilseleda konsumenterna 
eftersom alla tobaksvaror är skadliga.

I flera medlemsstater röker lågutbildade män och kvinnor som befinner sig i en besvärlig 
social situation avsevärt mycket mer: i Ungern t.ex. röker 45 procent av de män och 
26 procent av de kvinnor som bara har grundskoleutbildning. Av de män och kvinnor som 
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slutade skolan efter gymnasiet röker 32 procent respektive 22 procent. Av de män och 
kvinnor som har en universitetsexamen är det däremot bara 20 procent respektive 18 procent 
som röker. Därför bör direktivet även beakta sociala aspekter när tobaksvaror regleras.

Föredraganden är rädd för att de delegerade akterna i kommissionens förslag har för stor 
räckvidd och att detta kan leda till institutionell obalans mellan å ena sidan parlamentet och 
rådet, i deras roll som lagstiftare, och å andra sidan kommissionen.

Artikel 3 i det nya tobaksdirektivet ger kommissionen och medlemsstaterna befogenhet att 
anpassa de högsta utsläppen av tjära, nikotin, kolmonoxid och andra ämnen. Ett beslut att 
drastiskt sänka nikotinutsläppen kan missgynna producenter av Burleytobak.

Enligt artikel 6 i förslaget får medlemsstaterna och kommissionen besluta vilken smak eller 
vilken koncentration av ingredienser som kan anses ge en karakteristisk smak. De kan också 
besluta att ”på grundval av vetenskapliga rön” förbjuda att tobaksvaror som innehåller 
tillsatser släpps ut på marknaden. För att klargöra vad det är som gäller för tillsatser efterlyser 
föredraganden att det ska upprättas en positiv- eller negativlista över tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av tobaksvaror och som resulterar i en produkt med karakteristisk 
smak. 

Genom att tillåta gränsöverskridande inköp av tobaksvaror, bl.a. på internet, innebär 
direktivet en särskild fara för ungdomar. Om förslaget antas kan det leda till att det blir lättare 
för ungdomar under arton år att komma åt tobaksvaror. För att förhindra att ungdomar börjar 
röka föreslår därför föredraganden att försäljningen av tobaksprodukter på internet ska 
förbjudas. Vissa medlemsstater tillämpar redan sådan god praxis.  

I syfte att uppnå det centrala målet i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – att 
främja medborgarnas välbefinnande – anser föredraganden, med hänvisning till 
subsidiaritetsprincipen, att de medlemsstater som redan har infört bestämmelser för att 
bekämpa rökning som är strängare än kommissionens förslag ska behålla sina respektive 
system.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 

(6) Storleken på den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter, det 
faktum att tillverkare av tobaksvaror 
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alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder bör genomföras på 
unionsnivå snarare än på nationell nivå
för att den inre marknaden ska kunna 
fungera som avsett.

alltmer tenderar att koncentrera 
tillverkningen för hela unionen till ett fåtal 
anläggningar i medlemsstaterna och den 
betydande gränsöverskridande handel med 
tobaksvaror och liknande produkter som 
blir följden – allt detta är faktorer som gör 
att lagstiftningsåtgärder främst bör 
genomföras på unionsnivå för att den inre 
marknaden ska kunna fungera som avsett.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tobaksproduktionen i mer utsatta 
områden, särskilt i de yttersta 
randområdena, ofta i kombination med 
geografiska och socioekonomiska 
särdrag, förtjänar unionens särskilda 
uppmärksamhet. Den bör ge respektive 
medlemsstat rätt att vidta särskilda 
åtgärder för att kunna behålla 
produktionen i dessa områden.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 
hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. De mest 
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rökningen bland ungdomar. kraftfulla verktygen för att förhindra att 
unga människor börjar röka är 
utbildning, information och förebyggande 
arbete samt stödprogram för de 
medborgare som vill sluta röka. Dessa 
verktyg fortsätter att spela en mycket 
viktig roll. Därför bör det inrättas en 
europeisk fond för förebyggande av
rökning för att finansiera program som 
hjälper människor att sluta röka, 
förhindrar att människor börjar röka och 
informerar människor om rökningens 
skadliga hälsoeffekter.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

(11) Med avseende på fastställandet av 
högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle anpassa de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till vetenskaplig 
utveckling, förbättring och kunskap och 
internationellt överenskomna standarder 
vid bedömningen av deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den nuvarande användningen av olika 
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 

(13) Den nuvarande användningen av olika
rapportformat gör det svårt för tillverkare 
och importörer att uppfylla sin 
rapporteringsskyldighet och betungande för 
medlemsstaterna och kommissionen att 
jämföra, analysera och dra slutsatser på 
grundval av de uppgifter som lämnats. Det 
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bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt och överensstämmelse säkerställs med 
Världshandelsorganisationens åtaganden.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera 
tobak. I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

utgår

Motivering

Det saknas oberoende undersökningar som visar att en tillsats av mentol ökar rökningen och 
uppmuntrar till att prova ”den första cigaretten”. Konsumtionen av mentolcigaretter är hög i 
endast tre medlemsstater.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Trovärdiga undersökningar visar att 
storleken på tobaksodlingen inom EU inte 
har något samband med antalet EU-
medborgare som använder tobak. 
Samtidigt kommer den absoluta 
merparten av den tobak som odlas inom 
EU från mycket små familjejordbruk, för 
vilka det är mycket svårt att ställa om sig 
till en annan produktionsmodell. Därför 
måste man även se till att jordbrukare i 
EU fortsatt har möjlighet att sälja den 
tobak de producerar för europeiska 
konsumenter, förutsatt att 
råvarukvaliteten är hög och reglerna 
angående ingredienser som anges i detta 
direktiv är uppfyllda, utan att 
tobaksvarianter som odlas i ogynnsamma 
klimatförhållanden därvid diskrimineras. 
Medlemsstaterna bör dessutom agera i 
syfte att omkvalificera 
tobaksproducerande jordbrukare till 
andra branscher av jordbruksproduktion, 
i synnerhet med användning av pengar 
som är tillgängliga i enlighet med 
förordning XXX (landsbygdsutveckling).

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Förbudet mot tobaksvaror med 
karakteristisk smak innebär inte ett 
generellt förbud mot användning av 
enskilda tillsatser, men tvingar 
tillverkarna att minska mängden av 
tillsatsen eller kombinationen av tillsatser 
i sådan utsträckning att tillsatserna inte 

utgår
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längre leder till en karakteristisk smak. 
Användningen av tillsatser som behövs 
för tillverkning av tobaksvaror bör 
tillåtas, under förutsättning att de inte 
leder till en karakteristisk smak. 
Kommissionen bör se till att 
tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Oberoende paneler bör användas 
av medlemsstaterna och kommissionen 
för att bistå vid sådana beslut. 
Tillämpningen av detta direktiv bör inte 
göra åtskillnad mellan olika tobakssorter.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta. En minimistorlek bör 
fastställas för alla hälsovarningar för att
säkerställa deras synlighet och effekt.

(22) Bestämmelserna om märkning måste 
också anpassas till nya vetenskapliga rön.
Att ange utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid på cigarettpaket har 
exempelvis visat sig vara missledande, 
eftersom det får konsumenterna att tro att 
vissa cigaretter är mindre skadliga än 
andra. Det finns också belägg för att stora 
kombinerade hälsovarningar är mer 
effektiva än varningar med endast text.
Därför bör kombinerade hälsovarningar bli 
obligatoriska i hela unionen och täcka 
betydande och synliga delar av 
förpackningens yta för att ge effekt.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera hälsovarningarnas (23) I syfte att garantera hälsovarningarnas 
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fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”,
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”,
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, ”slim”, namn, bilder och 
figurativa eller icke figurativa symboler.
På samma sätt kan de enskilda 
cigaretternas storlek och utseende 
vilseleda konsumenterna genom att skapa 
ett intryck av att vara mindre skadliga. En 
nyligen utförd undersökning visar att 
rökare av slimcigaretter är mer benägna 
att tro att deras eget märke var mindre 
skadligt än andra. Dessa problem bör 
motverkas.

fullständighet och synlighet samt 
maximera deras effekt, bör bestämmelser 
införas om varningarnas storlek och om 
vissa aspekter av tobaksförpackningens 
utformning, däribland sättet att öppna den.
Förpackning och produkter kan vilseleda 
konsumenter, särskilt ungdomar, genom att 
skapa ett intryck av att produkterna är 
mindre skadliga. Detta är till exempel fallet 
med vissa texter eller annat som 
förekommer på förpackningarna, till 
exempel ord som ”låg tjärhalt”, ”light”,
”ultralight”, ”mild”, ”naturlig”,
”ekologisk”, ”utan tillsatser”, ”utan 
smaktillsatser”, namn, bilder och figurativa 
eller icke figurativa symboler.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Tobaksvaror för rökning som framför 
allt används av äldre konsumenter, dvs. 
andra än cigarretter och rulltobak, bör 
beviljas ett undantag från vissa 
bestämmelser om märkning så länge det 
inte sker någon betydande förändring av 
omständigheterna när det gäller 
försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Märkningen av dessa 
tobaksvaror bör följa särskilda regler.
Hälsovarningarnas synlighet på rökfria 
tobaksvaror måste garanteras. Varningarna 
bör därför placeras på de två huvudytorna 

(24) Tobaksvaror för rökning, dvs. andra 
än cigarretter och rulltobak, bör beviljas ett 
undantag från vissa bestämmelser om 
märkning så länge det inte sker någon 
betydande förändring av omständigheterna 
när det gäller försäljningsvolymer eller 
ungdomars konsumtionsmönster.
Märkningen av dessa tobaksvaror bör följa 
särskilda regler. Hälsovarningarnas 
synlighet på rökfria tobaksvaror måste 
garanteras. Varningarna bör därför placeras 
på de två huvudytorna av förpackningar 
med rökfria tobaksvaror.
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av förpackningar med rökfria tobaksvaror.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll.
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och att man 
kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll.
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar med tobaksvaror ska 
märkas på ett unikt och säkert sätt och 
transporten av dem registreras, så att dessa 
produkter kan spåras i unionen och så att 
man kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv, i syfte att 
begränsa olaglig handel med tobaksvaror 
vid i synnerhet EU:s yttre gränser.
Dessutom bör bestämmelser fastställas om 
införande av en säkerhetsmärkning som 
underlättar kontrollen av huruvida 
produkterna är äkta eller inte.
Kommissionen och medlemsstaterna 
måste dessutom se till att ingen åtgärd 
som vidtas med stöd av detta direktiv 
indirekt får den illegala handeln med 
tobaksprodukter att öka.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Gemensamma 
regler om ett anmälningssystem är 
nödvändiga för att detta direktiv ska 
uppnå sin fulla verkan. Detta direktivs 
bestämmelse om anmälan av 
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror bör gälla utan hinder av det 
anmälningsförfarande som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster. 
Distansförsäljning av tobaksvaror från 
näringsidkare till konsumenter regleras 
också i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, som 
från och med den 13 juni 2014 ersätts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter.

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen¸ inklusive 
internetförsäljningen, av tobaksvaror, 
liksom gratis utdelning av eller byteshandel 
med tobaksvaror för att marknadsföra 
dessa på offentlig plats, underlättar 
ungdomars tillgång till dessa och riskerar 
att undergräva efterlevnaden av 
lagstiftningen om tobakskontroll, särskilt 
detta direktiv. Detta bör därför förbjudas.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktigt att 
övervaka utvecklingen av tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny 
typ, utan att detta påverkar
medlemsstaternas befogenhet att förbjuda 
eller att godkänna dem. Kommissionen bör 

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför begränsas
med hjälp av utbildning och åtgärder för 
att förhindra att människor börjar röka.
Av detta skäl är det viktigt att övervaka 
utvecklingen av tobaksvaror av nya typer.
Tillverkare och importörer bör vara 
skyldiga att anmäla tobaksvaror av ny typ, 
utan att detta påverkar medlemsstaternas 
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övervaka utvecklingen och lägga fram en 
rapport fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

befogenhet att förbjuda eller att godkänna 
dem. Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
fem år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt och 
metoden för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak, 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

(37) För att säkerställa enhetliga villkor för 
tillämpningen av detta direktiv, särskilt när 
det gäller formatet för rapportering av 
ingredienser, förhöjd toxicitet och 
beroendeframkallande effekt. 
Kommissionen kan, med hjälp av 
genomförandeakter och i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21, 
definiera metoden för att bestämma om
toxiciteten är förhöjd och om 
beroendeframkallande tillsatser använts.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror 
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget särskilt när det gäller 
följande: anta och anpassa högsta tillåtna 
utsläpp och mätmetoder för dessa; 

utgår



PE507.956v03-00 14/41 AD\939865SV.doc

SV

fastställa högsta tillåtna halter av 
ingredienser som ökar toxicitet, 
beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; reglera användningen av 
hälsovarningar, den unika 
identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter.
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som
möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare 
nationella bestämmelser i frågor som 
omfattas av detta direktiv bör tillåtas göra 
detta om de gäller för alla produkter utan 
åtskillnad och motiveras av tvingande 
behov med avseende på skyddet för 
folkhälsan. En medlemsstat bör också av 
skäl som hänför sig till den särskilda 
situationen i den medlemsstaten ha rätt att 
införa strängare bestämmelser om de är 
tillämpliga för alla produkter utan 
åtskillnad och förutsatt att de motiveras 
av behovet att skydda folkhälsan. 
Strängare nationella bestämmelser bör 
vara nödvändiga och proportionerliga och 
inte utgöra ett medel för godtycklig 

(40) För att säkerställa en bättre 
fungerande inre marknad bör en
medlemsstat inte heller ha rätt att införa 
strängare nationella bestämmelser om de 
är tillämpliga för alla produkter som 
omfattas av detta direktiv.



AD\939865SV.doc 15/41 PE507.956v03-00

SV

diskriminering eller en förtäckt 
begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla och/eller införa 
nationella och/eller regionala 
bestämmelser i avsikt att bevara 
traditionella tobaksplantager på grund av 
invånarnas berättigade socioekonomiska 
behov, måste ha rätt att göra det.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för alla produkter utan 
åtskillnad i frågor som inte omfattas av 
detta direktiv, förutsatt att den är förenlig 
med fördraget och inte äventyrar den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.
Därmed kan medlemsstaterna exempelvis 
behålla eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för 
tobaksvaror, förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv. 
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 

(41) Av hänsyn till gällande regler inom 
internationell handel och i syfte att få den 
inre marknaden att fungera bättre, får 
medlemsstater som behåller eller inför 
strängare nationella bestämmelser i frågor 
som inte omfattas av detta direktiv inte 
förbjuda eller begränsa import,
försäljning och konsumtion av tobak och 
liknande produkter som omfattas av detta 
direktiv.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Detta direktiv får inte leda till en 
försämring av levnadsförhållandena för 
de invånare som är beroende av den 
europeiska tobaksodlingen, som ofta bor i 
missgynnade områden. Med hänsyn till 
att direktivet endast syftar till att göra det 
mindre lockande att konsumera 
tobaksvaror måste eventuella 
socioekonomiska bieffekter för de 
invånare som lever av denna odling 
beaktas vid beslut om ingredienser och 
tillsatser. Det är nödvändigt att behålla de 
europeiska odlingarna eftersom de bara 
utgör en marginell andel av 
konsumtionen i EU samtidigt som de 
bidrar till ekonomisk stabilitet i vissa 
europeiska regioner med få 
produktionsalternativ. Att minska eller 
upphöra med odlingarna i EU skulle inte 
påverka konsumtionsnivån alls, utan ge 
upphov till ökad import från tredjeländer 
och en sämre kvalitet.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera men inte begränsas till frukt, 

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak eller mentol, 
till följd av en tillsats eller blandning av 
tillsatser, som kan inkludera men inte 
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kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj och som är märkbar före 
eller vid avsedd användning av en 
tobaksvara,

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak,

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak, och som inte är oumbärlig 
vid tillverkningen av tobaksvaran,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. ingrediens: en tillsats, tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak) samt varje ämne som återfinns i en 
färdig tobaksvara inbegripet papper, filter, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

18. ingrediens: en tillsats samt varje ämne 
som återfinns i en färdig tobaksvara 
inbegripet papper, filter, tryckfärg, kapslar 
och bindemedel,

Motivering

Tobaksblad ska inte betraktas som en ingrediens eftersom de utgör en del av produkten och 
inte en tillsats. I det nuvarande tobaksdirektivet (2001/37/EG) betraktas inte tobak som en 
ingrediens.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. naturlig beståndsdel: tobak (blad och 
andra naturliga, bearbetade eller 
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obearbetade delar av tobaksplantor 
inklusive expanderad och rekonstituerad 
tobak),

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. högsta tillåtna halt eller högsta tillåtna
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet, inklusive 0, av ett ämne i en 
tobaksvara uttryckt i gram,

19. högsta tillåtna halt: högsta tillåtna 
innehållet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak, även genetiskt modifierad 
sådan,

34. tobaksvaror: varor som kan användas 
för konsumtion och som helt eller delvis 
består av tobak,

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. imitationer av tobaksvaror: godis, 
snacks, leksaker och andra föremål som 
utformats som tobaksvaror och som kan 
tilltala barn; sådana produkter ska 
förbjudas.

Motivering

Enligt artikel 16 i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll som 
ratificerades av Europeiska unionen den 30 juni 2005 ska partskonferensen förbjuda 
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försäljning av tobaksvaror till minderåriga genom att förbjuda imitationer av tobaksvaror. 
EU:s lagstiftning ska anpassas till internationella förpliktelser.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

2. Kommissionen får lämna förslag för att 
anpassa de högsta tillåtna utsläpp som 
fastställs i punkt 1 på grundval av sunda 
och obestridda vetenskapliga rön och 
internationellt överenskomna standarder.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder där sådana finns
och på grundval av vetenskapliga rön och 
de utsläpp som medlemsstaterna anmält, 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa det högsta tillåtna värdet 
för andra utsläpp från cigaretter och 
utsläpp från andra tobaksvaror än cigaretter 
som på ett märkbart sätt höjer den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de högsta tillåtna värden som de 
fastställer för andra utsläpp från cigaretter 
och för utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Med beaktande av internationellt 
överenskomna standarder och på grundval 
av sunda och obestridda vetenskapliga rön 
och de utsläpp som medlemsstaterna 
anmält, får kommissionen föreslå att anta 
och anpassa det högsta tillåtna värdet för 
andra utsläpp från cigaretter och utsläpp 
från andra tobaksvaror än cigaretter som på 
ett märkbart sätt höjer den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av 
tobaksvaror över det tröskelvärde för 
toxicitet och beroendeframkallande effekt 
som följer av de utsläpp av tjära, nikotin 
och kolmonoxid som anges i punkt 1.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa metoderna för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

3. Kommissionen får ge förslag för att 
anpassa de högst tillåtna utsläppsnivåerna 
enligt punkt 1 till den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder.

Motivering

Avsikten är att undvika att kommissionen och medlemsstaterna ska kunna ändra de högsta 
tillåtna halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid och andra utsläpp med hjälp av delegerade 
akter utan Europaparlamentets medverkan. Alla väsentliga ändringar av dessa nivåer, 
särskilt i fråga om nikotin, som det finns mer av i Burleytobaken, skulle kunna påverka 
odlingen.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. På grundval av dessa metoder, 
och med hänsyn till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen samt internationellt 
överenskomna standarder ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

utgår
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen får upprätta en 
negativlista över tillsatser som inte är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror och som resulterar i en 
produkt med karakteristisk smak. 
Traditionell användning av mentol ska 
vara undantagen från denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak 
släpps ut på marknaden.

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med smak som kommer från 
tillsatser släpps ut på marknaden som inte 
främst är smak av tobak eller mentol.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt 
att tillsatserna inte leder till en produkt 
med karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska inte förbjuda 
användning av socker eller andra tillsatser 
som är nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, i synnerhet tillsatser som 
förbättrar kvaliteten på tobak som odlas 
under ogynnsamma klimatförhållanden.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om 
en tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

2. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1, på 
grundval av vetenskapliga rön. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21. En oberoende panel ska 
användas för att bistå vid beslutsfattandet.

Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat eller får på eget initiativ 
fastställa genom genomförandeakter om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss tillsats eller kombination av 
tillsatser normalt ger en karakteristisk 
smak då en viss halt eller koncentration 
överskrids ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 22 för att fastställa högsta 
tillåtna halter av dessa tillsatser eller 
kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.

utgår
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillsatser som färgar utsläppen. c) Tillsatser som färgar utsläppen förutom 
om de inte har någon påverkan på 
konsumenternas hälsa.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Tillsatser som resulterar i en produkt 
med karakteristisk smak.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska förbjuda
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

5. Medlemsstaterna ska reglera
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet. Filter och kapslar 
får inte innehålla tobak.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dock inte på denna 
grundval förbjuda att tobaksvaror som 
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innehåller mentol släpps ut på marknaden 
enbart för att de innehåller mentol.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 
ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

utgår

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 
styckförpackningen öppnas. Både den 
allmänna varningen och informationstexten 
ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

4. Kommissionen ska ges befogenhet att
lägga fram förslag för att

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

utgår

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med kombinerade 
hälsovarningar. De kombinerade 
hälsovarningarna ska

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med kombinerade 
hälsovarningar som garanterar 
konsumenternas rätt till korrekt 
information. De kombinerade 
hälsovarningarna ska

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75% av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

c) täcka 50% av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

e) placeras på den nedre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

utgår

i) höjd: minst 64 mm
ii) bredd : minst 55 mm.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

3. Kommissionen ska ges befogenhet att
lägga fram förslag för att

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,

utgår

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) med avvikelse från artikel 7.3, fastställa 
på vilka villkor hälsovarningar får brytas 
då styckförpackningen öppnas, på ett sätt 
som garanterar den grafiska 
fullständigheten och synligheten av text, 
fotografier och avvänjningsinformation.

utgår

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

2. Den allmänna varning som avses i punkt 
1 ska täcka 30 % av utsidan av avsedd yta 
på styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med mer än två officiella 
språk.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att upphäva det undantag som anges i 
punkt 1 om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med mer än två officiella 
språk.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 1 och 2 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen.

utgår

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

utgår

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. Cigaretter med 
en diameter på mindre än 7,5 mm ska 
anses vara vilseledande.

2. Förbjudna delar och inslag inkluderar 
men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa 
eller icke figurativa tecken, vilseledande 
färger, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor.

Motivering

Ett förbud mot ”slim”-cigaretter skulle ha negativa ekonomiska konsekvenser och medföra 
förluster som inte står i proportion till eventuella positiva hälsoeffekter.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De olika tobakssorter som har använts 
vid tillverkningen av varan och/eller deras 
ursprungsland får anges på 
styckförpackningen.
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En 
styckförpackning med rulltobak ska ha 
formen av en påse, dvs. en rektangulär 
ficka med en flik som täcker öppningen. 
Påsens flik ska täcka minst 70 % av 
förpackningens framsida. En 
styckförpackning med cigaretter ska 
innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

utgår

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong eller 
mjukt material och får inte ha en öppning 
som kan stängas på nytt eller återförslutas 
efter att den öppnats för första gången.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 

utgår
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regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att föreskriva att styckförpackningar med 
andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara rätblocksformade eller 
cylinderformade om det i en rapport från 
kommissionen fastställts en betydande 
förändring av omständigheterna.

utgår

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av fem
år efter det datum som avses i artikel 25.1.

10. Andra tobaksvaror än cigarretter och 
rulltobak ska undantas från tillämpningen 
av punkterna 1–8 under en period av tio år
efter det datum som avses i artikel 25.1.

Motivering

Se artikel 8.3 i WHO:s protokoll om eliminering av olaglig handel med tobaksprodukter 
(protokoll till ramkonventionen om tobakskontroll).

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda
utsläppandet på marknaden av tobak för 
användning i munnen utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland och 
Sverige.

Medlemsstaterna ska reglera utsläppandet 
på marknaden av tobak för användning i 
munnen utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror via internet

Motivering

Det är svårt att kontrollera efterlevnaden av åldersbegränsningar för tobaksförsäljning via 
internet. Vidare finns det problem med olaglig marknadsföring på internet och bristande 
efterlevnad av den befintliga lagstiftningen (till exempel hälsovarningar). Detta uppmuntrar 
ungdomar att röka och gör det lättare för dem att få tag på tobaksvaror. All 
internetförsäljning, inte bara den gränsöverskridande, bör därför förbjudas. Nio 
medlemsstater har redan gjort detta. Ett EU-förbud skulle därför harmonisera 
bestämmelserna och underlätta efterlevnaden.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 

Medlemsstaterna ska förbjuda försäljning
av tobaksvaror via internet på deras 
territorium.
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är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig. 
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:
a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.
b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror. 
c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.
2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.
3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.
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4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.
5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med direktiv 
95/46/EG och får inte lämnas ut till 
tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

Motivering

Det är svårt att kontrollera efterlevnaden av åldersbegränsningar för tobaksförsäljning via 
internet. Vidare finns det problem med olaglig marknadsföring på internet och bristande 
efterlevnad av den befintliga lagstiftningen (till exempel hälsovarningar). Detta uppmuntrar 
ungdomar att röka och gör det lättare för dem att få tag på tobaksvaror. All 
internetförsäljning, inte bara den gränsöverskridande, bör därför förbjudas. Nio 
medlemsstater har redan gjort detta. Ett EU-förbud skulle därför harmonisera 
bestämmelserna och underlätta efterlevnaden.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska på deras 
territorium förbjuda alla former av gratis 
utdelning eller försäljning till rabatterat 
pris av tobaksvaror samt även utbyte av 
öppnade tobaksförpackningar mot nya 
förseglade förpackningar, oberoende av 
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på vilket sätt detta sker.

Motivering

Metoder som gratis utdelning av cigarettpaket eller byte av öppnade cigarettpaket mot 
oöppnade i marknadsföringssyfte riktar sig till ungdomar och är således inte försvarbara.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typ som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna.
Anmälan ska lämnas i elektroniskt format 
sex månader innan man planerar att släppa 
ut varan på marknaden och ska åtföljas av 
en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som anmäler en tobaksvara av 
ny typ ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av nya 
typer som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna
och i samband med vilka de, med stöd av 
välgrundade vetenskapliga bevis, avser att 
hävda att de är mindre skadliga eller 
farliga än konventionella 
tobaksprodukter. Anmälan ska lämnas i 
elektroniskt format sex månader innan man 
planerar att släppa ut varan på marknaden 
och ska åtföljas av en detaljerad 
beskrivning av den berörda varan samt 
uppgifter om ingredienser och utsläpp 
enligt artikel 5. Tillverkare och importörer 
som anmäler en tobaksvara av ny typ ska 
också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande nikotinprodukter får endast 
släppas ut på marknaden om de har 
godkänts i enlighet med direktiv 
2001/83/EG:

Nikotinprodukter får endast släppas ut på 
marknaden om de har godkänts i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG:
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a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.
b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml. 
c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 4 
ng nikotin per ml.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 22 för att uppdatera de 
nikotinmängder som anges i punkt 1 med 
hänsyn till den vetenskapliga 
utvecklingen och godkännanden för 
försäljning som beviljats nikotinprodukter 
i enlighet med direktiv 2001/83/EG.
3. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
gränsvärden som anges i punkt 1 ska vara 
försedda med följande hälsovarning:
Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa
4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den
a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,
b) täcka 30 % av utsidan av den avsedda 
ytan på styckförpackningen och eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 32 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 35 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.
5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering. 
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Motivering

Nikotinprodukter – med undantag för tobaksvaror – ska oberoende av hur mycket nikotin de 
innehåller klassificeras som läkemedel. Artikel 18 i kommissionens förslag främjar inte målet 
att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och strider mot artikel 168.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I den lydelse den har i kommissionens förslag innebär 
artikel 18 ett steg tillbaka jämfört med de bestämmelser som gäller i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med tre
officiella språk.

3. Hälsovarningen ska uppfylla kraven i 
artikel 10.4. Den ska täcka minst 30 % av 
den avsedda ytan på styckförpackningen 
och på eventuell ytterförpackning. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med mer 
än två officiella språk.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 
6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 
14.9, 18.2 och 18.5 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 6.10 och 14.9 ska 
ges till kommissionen i fem år från och 
med den [Office of Publications: please 
insert the date of the entry into force of this 
Directive].
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av 
den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 6.10 och 14.9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.3, 6.9, 6.10,
8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 13.3, 13.4, 14.9, 18.2 
och 18.5 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 6.10 och 14.9 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I rapporten ska kommissionen särskilt ange 
vilka faktorer som bör ses över eller 
vidareutvecklas med hänsyn till nya 
vetenskapliga och tekniska rön, inbegripet 
utvecklingen av internationellt 
överenskomna regler och 
produktstandarder, och den ska därvid ägna 
särskild uppmärksamhet åt

I rapporten ska kommissionen särskilt ange 
vilka faktorer som bör ses över eller 
vidareutvecklas med hänsyn till nya 
vetenskapliga och tekniska rön, inbegripet 
utvecklingen av internationellt 
överenskomna regler och 
produktstandarder samt de 
socioekonomiska följderna av direktivets 
tillämpning, och den ska därvid ägna 
särskild uppmärksamhet åt

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cа (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cа) inverkan på produktion och 
sysselsättning inom tobakssektorn, med 
särskilt fokus på de små och medelstora 
jordbruksproducenterna.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) direktivets eventuella effekt på 
tobaksodlingen i Europa.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
begränsa import, försäljning eller 
konsumtion av tobaksvaror eller liknande 
produkter som uppfyller kraven i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
begränsa import, försäljning eller 
konsumtion av tobaksvaror eller liknande 
produkter som uppfyller kraven i detta 
direktiv. Samtidigt är det nödvändigt att 
vidta åtgärder för att begränsa importen, 
inbegripet från tredjeländer, av sådana 
tobaksprodukter som inte uppfyller 
kraven i detta direktiv.
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