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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0788),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0420/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverande yttranden från Tjeckiens deputeradekammare, Italiens 
senat, Sveriges riksdag, Greklands parlament, Italiens deputeradekammare, Portugals 
parlament, Rumäniens deputeradekammare, Danmarks folketing, som lagts fram i enlighet 
med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och 
enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionslagstiftning är också nödvändig 
för att genomföra 
Världshälsoorganisationens (WHO) 
ramkonvention om tobakskontroll (nedan 
kallad ramkonventionen) från maj 2003
som Europeiska unionen och dess 
medlemsstater är parter i. Av betydelse är
särskilt dess artiklar 9 (Reglering av 
tobaksvarors innehåll), 10 (Reglering av 
information om tobaksvaror), 11
(Förpackning och märkning av 
tobaksvaror), 13 (Tobaksreklam, 
marknadsföring och sponsring) och 15
(Olaglig handel med tobaksvaror). Vid ett 
antal konferenser mellan parterna i 
ramkonventionen antogs i samförstånd, och 
med stöd av unionen och medlemsstaterna, 
en uppsättning riktlinjer för genomförandet 
av ramkonventionens bestämmelser.

(7) Unionslagstiftning är också nödvändig 
för att genomföra 
Världshälsoorganisationens (WHO)
riktgivande ramkonvention om 
tobakskontroll (nedan kallad 
ramkonventionen) från maj 2003. Alla 
medlemsstater och Europeiska unionen
själv har undertecknat och ratificerat 
konventionen och är därmed enligt 
folkrätten bundna av bestämmelserna i 
den. Av särskild betydelse är dess artiklar 
9 (Reglering av tobaksvarors innehåll), 10
(Reglering av information om 
tobaksvaror), 11 (Förpackning och 
märkning av tobaksvaror), 13
(Tobaksreklam, marknadsföring och 
sponsring) och 15 (Olaglig handel med 
tobaksvaror). Vid ett antal konferenser 
mellan parterna i ramkonventionen antogs i 
samförstånd, och med stöd av unionen och 
medlemsstaterna, en uppsättning riktlinjer 
för genomförandet av ramkonventionens 
bestämmelser.

Or. en

Motivering

WHO:s ramkonvention är det första internationella fördraget om hälsa. Dess bestämmelser 
är rättsligt bindande för medlemsstaterna på samma sätt som exempelvis 
Världshandelsorganisationens (WTO) regler.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Med avseende på fastställandet av (11) Med avseende på fastställandet av 
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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.

högsta tillåtna utsläpp kan det bli 
nödvändigt och lämpligt att vid ett senare 
tillfälle minska de fastställda värdena eller 
att fastställa högsta tröskelvärden för 
utsläpp, med hänsyn till deras toxicitet och 
beroendeframkallande effekt.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör endast behöva minska halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid och alla 
andra nivåer som fastställts för giftiga eller beroendeframkallande utsläpp i framtiden, i linje 
med internationella standarder.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster.

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, beviljas ett undantag 
från vissa bestämmelser om ingredienser så 
länge det inte sker någon betydande 
förändring av omständigheterna när det 
gäller försäljningsvolymer eller ungdomars 
konsumtionsmönster. Kommissionen bör 
noggrant övervaka användningen av 
tobak för vattenpipa bland ungdomar, 
eftersom det finns allt mer som tyder på 
att den används utanför den traditionella, 
äldre marknaden.

Or. en

Motivering

Användningen av vattenpipa i barer och på nattklubbar ökar i popularitet, och användarna är 
inte alltid medvetna om att dessa vattenpipor normalt sett innehåller tobak. Enligt 
Eurobarometer använder ungdomar och studenter vattenpipa i högre utsträckning än andra 
grupper. 
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Ändringsförslag 4

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 med bild och 
text 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.

Or. en

Motivering

Motivering överflödig. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Om kombinerade hälsovarningar 
används bör tobaksförpackningen i övrigt 
vara standardiserad och inte innehålla 
något varumärke, för att hälsovarningens 
effekt ska bli så stor som möjligt. Det 
finns belägg för att standardiserade 
förpackningar är särskilt effektiva när det 
gäller att avskräcka ungdomar från att 
börja röka.  



PR\932973SV.doc 9/45 PE508.085v03-00

SV

Or. en

Motivering

Standardiserade ”neutrala” förpackningar är allt utom neutrala; större delen av paketet är 
täckt av stora grafiska hälsovarningar, och i Australien är bakgrunden smutsgrön. Fyra 
medlemsstater är i olika skeden av att överväga standardpaket (Storbritannien, Belgien, 
Finland och Frankrike). Fullt standardiserade förpackningar är det effektivaste sättet att 
undanröja handelshinder på den inre marknaden. Det är också det bästa alternativet när det 
gäller hälsoskydd: Det ökar hälsovarningarnas effekt på dem som ännu inte har börjat röka 
och har visat sig vara effektivt för att avskräcka ungdomar från att börja. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att garantera
hälsovarningarnas 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.

(23) En minimistorlek bör fastställas för 
alla hälsovarningar för att garantera deras
synlighet och effektivitet, och 
förpackningens öppningsmekanism bör 
inte bryta hälsovarningarna på något sätt.
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.

Or. en
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Ändringsförslag 7

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 och alla eventuella 
ytterförpackningar 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.

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror bör 
det även finnas en unik identitetsmärkning på alla ytterförpackningar (dvs. lastpallar, lådor 
och limpor m.m.). Den unika identitetsmärkningen på ytterförpackningarna och 
styckförpackningarna inuti bör höra ihop, så att myndigheterna vet vad en lastpall, låda eller 
limpa innehåller.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 30

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 av tobaksvaror bör 
förbjudas eftersom den underlättar 
ungdomars tillgång till dessa och riskerar 
att undergräva efterlevnaden av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning förekommer gränsöverskridande 
internetförsäljning framför allt för att det är ett sätt att 1) erbjuda lägre priser för 
olagliga/märkesförfalskade produkter eller 2) olagligt utnyttja skillnader i nationella 
skattesystem. Detta leder till en snedvridning av konkurrensen, där traditionella 
återförsäljare – särskilt de som är baserade i medlemsstater med hög beskattning – tvingas 
konkurrera med lägre priser från (i huvudsak) olagliga internetåterförsäljare.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a. Gratis utdelning av tobaksvaror 
förekommer fortfarande i flera 
medlemsstater, via återförsäljningsställen 
på internet och på offentliga platser. Med 
hänsyn till att målgruppen är ungdomar 
och att det finns möjlighet att på detta sätt 
rekrytera nya rökare bör denna praxis 
förbjudas. 

Or. en

Motivering

Gratis reklamutdelning av cigaretter på nattklubbar och stränder osv. riktar sig till ungdomar 
och är oförsvarbart.

Ändringsförslag 10

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 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. 

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och 
konsumtionen av dem bör därför 
begränsas. Av detta skäl är det viktig att 
förhandsgodkänna alla tobaksvaror av 
nya typer. Tillverkare och importörer bör 
vara skyldiga att ansöka om ett 
godkännande för försäljning av
tobaksvaror av ny typ.

Or. en
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Motivering

Tobaksvaror är extremt skadliga för folkhälsan och bör inte tillåtas på marknaden utan 
förhandsgodkännande från myndigheterna.

Ändringsförslag 11

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, beslut om produkter med 
karakteristisk smak eller förhöjd toxicitet 
och beroendeframkallande effekt bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011.

Or. en

Motivering

Det vore lämpligare om detaljerna om huruvida och hur man kan upprätta oberoende 
testpaneler för fastställande av om en tobaksvara har en karakteristisk smak bestämdes via 
delegerade akter än genomförandeakter. 

Ändringsförslag 12

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 

(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 
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delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; 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.

delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp och 
mätmetoder för dessa; fastställa högsta 
tillåtna halter av ingredienser som ökar 
toxicitet, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft; införa metoder för att 
bestämma om en tobaksvara har en 
karakteristisk smak; 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.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 37.

Ändringsförslag 13

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 

(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 inhemska och importerade
produkter utan åtskillnad och motiveras av 
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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 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.

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 inhemska och importerade
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 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.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att medlemsstaterna är fria att behålla eller införa strängare 
nationella bestämmelser på områden som omfattas av detta direktiv, så länge dessa är 
vederbörligen motiverade och godkända. Dessa strängare bestämmelser bör också gälla för 
importerade varor.

Ändringsförslag 14

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 

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för inhemska och importerade
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 andra tobaksvaror än 
cigaretter och rulltobak, förutsatt att dessa 
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och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

bestämmelser är förenliga med fördraget 
och WTO:s bestämmelser samt inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv.
För tekniska föreskrifter krävs 
förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att medlemsstaterna är fria att behålla eller införa strängare 
nationella bestämmelser även på områden som inte omfattas av detta direktiv, så länge dessa 
är vederbörligen motiverade. Dessa strängare bestämmelser bör också gälla för importerade 
varor.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 16.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) anmälningsskyldighet för tobaksvaror 
av ny typ,

e) krav på förhandsgodkännande för 
försäljning av tobaksvaror av ny typ,

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till artikel 17.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i syfte att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter att 
fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt.

i syfte att uppfylla åtagandena enligt 
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
samt att få den inre marknaden för 
tobaksvaror och liknande produkter att 
fungera bättre, med en hög 
hälsoskyddsnivå som utgångspunkt, 
särskilt för ungdomar.

Or. en

Motivering

Målet med direktivet är att harmonisera lagstiftningen så att den inre marknaden fungerar 
bättre. Genom att välja harmonisering har den avgörande målsättningen dock varit att 
garantera en hög nivå av folkhälsoskydd, särskilt för ungdomar – och genomföra 
internationellt avtalade standarder. 

Ändringsförslag 18

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

Or. en

Motivering

Kommissionen bör endast behöva minska halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid i 
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framtiden, i linje med internationella standarder.

Ändringsförslag 19

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 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 minska 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.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör endast behöva minska alla andra nivåer som fastställts för giftiga eller 
beroendeframkallande utsläpp i framtiden, i linje med internationella standarder.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid från cigaretter ska mätas med 
hjälp av ISO-standard 4387 när det gäller 
tjära, ISO 10315 när det gäller nikotin och 

1. Utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid från cigaretter ska mätas med 
hjälp av ISO-standard 4387 när det gäller 
tjära, ISO 10315 när det gäller nikotin och 



PR\932973SV.doc 19/45 PE508.085v03-00

SV

ISO 8454 när det gäller kolmonoxid. ISO 8454 när det gäller kolmonoxid.
Noggrannheten i fråga om uppgifterna om 
tjära och nikotin ska verifieras i enlighet 
med ISO-standard 8243.

Noggrannheten i fråga om uppgifterna om 
tjära, nikotin och kolmonoxid ska 
verifieras i enlighet med ISO-
standard 8243.

Or. en

Motivering

Denna internationella standard används redan för att mäta noggrannheten i fråga om 
uppgifterna om kolmonoxid.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en särskild webbplats, som är 
tillgänglig för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

2. Medlemsstaterna ska garantera spridning 
av de uppgifter som lämnas i enlighet med 
punkt 1 på en webbplats som är tillgänglig 
för allmänheten. Därvid ska 
medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till 
behovet av att skydda uppgifter som utgör 
företagshemligheter.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater har redan särskilda webbplatser om tobakskontroll. Detta 
ändringsförslag förtydligar att de inte behöver upprätta en helt ny webbplats.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
tillverkare och importörer årligen 
offentliggör sina utgifter för reklam, 
marknadsföring och sponsring per 
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medlemsstat, med början från och med det 
hela kalenderår som följer efter det år då 
detta direktiv träder i kraft. 

Or. en

Motivering

I enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i WHO:s ramkonvention. Det finns för närvarande 
inga sådana uppgifter för EU.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska analysera all 
information som tillhandahålls enligt 
denna artikel (särskilt information om 
ingrediensernas beroendeframkallande 
effekt och toxicitet, 
marknadsundersökningar och 
försäljningsuppgifter) och lägga fram en 
regelbunden rapport till 
Europaparlamentet och rådet med en 
sammanfattning av de huvudsakliga 
resultaten.

Or. en

Motivering

Det kommer att vara första gången som lagstiftarna får tillgång till mycket av denna 
information. En analys skulle vara användbar om det finns möjliga lärdomar att dra för den 
framtida tobakskontrollpolitiken.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Avgifter som tas ut av medlemsstaterna 
för att ta emot, lagra, hantera, analysera 

6. Proportionerliga avgifter får tas ut av 
medlemsstaterna för att ta emot, lagra, 
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och offentliggöra de uppgifter som lämnats 
till dem enligt denna artikel, får om de 
förekommer inte överstiga den kostnad 
som uppstår på grund av dessa 
verksamheter.

hantera, analysera och offentliggöra de 
uppgifter som lämnats till dem enligt denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse om avgifter bör vara förenlig med bestämmelserna i artikel 17.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

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 och 
därmed ska förbjudas på den inre 
marknaden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att kommissionen genom att anta en genomförandeakt utökar förbudet 
för en viss vara till resten av den inre marknaden. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa

Kommissionen ska genom delegerade 
akter anta detaljerade kriterier och 
förfaranden för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa
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genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

delegerade akter ska antas i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 22.

Or. en

Motivering

Det vore lämpligare om detaljerna om huruvida och hur man kan upprätta oberoende 
testpaneler för fastställande av om en tobaksvara har en karakteristisk smak bestämdes via 
delegerade akter än genomförandeakter. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror 
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten 
märkbart ökar vid konsumtion.

7. Medlemsstaterna ska på grundval av 
vetenskapliga rön förbjuda att tobaksvaror
släpps ut på marknaden, om de har 
tillsatser i en sådan mängd att den toxiska 
eller beroendeframkallande effekten ökar 
vid konsumtion.

Or. en

Motivering

Motivering överflödig.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21 och baseras på de senaste 

8. Kommissionen ska på begäran av en 
medlemsstat, eller får på eget initiativ, 
genom en genomförandeakt fastställa om 
en tobaksvara omfattas av punkt 7 och 
därmed ska förbjudas på den inre 
marknaden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
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vetenskapliga rönen. artikel 21 och baseras på de senaste 
vetenskapliga rönen.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att kommissionen genom att anta en genomförandeakt utökar förbudet 
för en viss vara till resten av den inre marknaden. 

Ändringsförslag 29

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.

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 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.

Or. en

Motivering

Motivering överflödig.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga, vilket också innebär att de inte är 

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 
synliga och anta de bestämmelser som 
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helt eller delvis dolda eller bryts av 
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

krävs för att förhindra utsläppandet på 
marknaden av alla typer av omslag, påsar, 
fodral, lådor eller andra anordningar som 
delvis eller helt döljer eller bryter 
hälsovarningarna.

Or. en

Motivering

Åtgärder bör vidtas för att se till att hälsovarningarna är helt synliga för allmänheten.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket,

a) bestå av en varningstext som anges i 
bilaga I och ett motsvarande färgfoto från 
bildbiblioteket i bilaga I a,

Or. en

Motivering

Syftet är att rätta till ett felaktigt utelämnande.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning visas på 
samma antal av varje märke.

2. De kombinerade hälsovarningarna ska 
delas upp i tre uppsättningar som ska 
alternera på årsbasis. Medlemsstaterna ska 
i så hög utsträckning som möjligt se till att 
varje kombinerad hälsovarning som är 
tillgänglig för användning under ett visst 
år visas på samma antal av varje märke.

Or. en
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Motivering

Syftet är att förtydliga att var och en av de kombinerade hälsovarningar som är tillgängliga 
för användning under ett visst år bör visas med så jämn spridning som möjligt för varje 
cigarett- och rulltobaksmärke. 

Ändringsförslag 33

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 ska vara gjort 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.

Or. en

Motivering

Motivering överflödig.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla yttre ytor på styckförpackningen 
och alla ytterförpackningar för cigaretter 
och rulltobak som inte omfattas av 
bestämmelserna i detta direktiv ska 
standardiseras enligt följande:
a) De får inte innehålla något varumärke 
eller något annat märke utöver 
tobaksvarans varunamn eller en variant 
därav.
b) Varunamnet och eventuella varianter 
därav
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i) får inte visas på mer än ett ställe på 
varje yta, 
ii) ska visas horisontellt under, och i 
samma riktning som, den kombinerade 
hälsovarningen, centrerat i det utrymme 
som kvarstår på framsidan och baksidan 
av styckförpackningen och alla eventuella 
ytterförpackningar,
iii) ska uppfylla alla eventuella mer 
detaljerade regler enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Standardiserade ”neutrala” förpackningar är allt utom neutrala; större delen av paketet är 
täckt av stora grafiska hälsovarningar, och i Australien är bakgrunden smutsgrön. Fyra 
medlemsstater är i olika skeden av att överväga standardpaket (Storbritannien, Belgien, 
Finland och Frankrike). Fullt standardiserade förpackningar är det effektivaste sättet att 
undanröja handelshinder på den inre marknaden. Det är också det bästa alternativet när det 
gäller hälsoskydd: Det ökar hälsovarningarnas effekt på dem som ännu inte har börjat röka 
och har visat sig vara effektivt för att avskräcka ungdomar från att börja.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Inget varumärke eller annat märke får 
visas på tobaksvaran i sig. 

Or. en

Motivering

Inga varumärken eller andra utformningar (t.ex. blomsterutsmyckning) får förekomma på 
enskilda cigaretter.
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Ändringsförslag 36

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

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form, storlek och bakgrundsfärg
på styckförpackningar, liksom regler 
avseende vilket typsnitt och vilken 
teckenstorlek som ska användas för 
varunamnet och eventuella varianter 
därav.

Or. en

Motivering

Standardiserade ”neutrala” förpackningar är allt utom neutrala; större delen av paketet är 
täckt av stora grafiska hälsovarningar, och i Australien är bakgrunden smutsgrön. Fyra 
medlemsstater är i olika skeden av att överväga standardpaket (Storbritannien, Belgien, 
Finland och Frankrike). Fullt standardiserade förpackningar är det effektivaste sättet att 
undanröja handelshinder på den inre marknaden. Det är också det bästa alternativet när det 
gäller hälsoskydd: Det ökar hälsovarningarnas effekt på dem som ännu inte har börjat röka 
och har visat sig vara effektivt för att avskräcka ungdomar från att börja. 

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 
eller när paketet öppnas. När det gäller 

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar och alla eventuella 
ytterförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning. För att 
säkerställa den unika identitetsmärkningens 
fullständighet ska den tryckas eller 
anbringas på så sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och den får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken eller prismärkning, 



PE508.085v03-00 28/45 PR\932973SV.doc

SV

produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

eller när paketet öppnas. När det gäller 
produkter som tillverkas utanför unionen 
gäller de skyldigheter som fastställs i detta 
direktiv endast de produkter som är 
avsedda för eller släpps ut på 
unionsmarknaden.

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror bör 
det även finnas en unik identitetsmärkning på alla ytterförpackningar (dvs. lastpallar, lådor 
och limpor m.m.). Den unika identitetsmärkningen på ytterförpackningarna och 
styckförpackningarna inuti bör höra ihop, så att myndigheterna vet vad en lastpall, låda eller 
limpa innehåller. All ompaketering bör registreras. 

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
unika identitetsmärkningen på 
styckförpackningarna är kopplad till den 
unika identitetsmärkningen på 
ytterförpackningen. Alla ändringar i 
kopplingen mellan styckförpackningarna 
och ytterförpackningen ska registreras i 
den databas som nämns i punkt 6.

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror bör 
det även finnas en unik identitetsmärkning på alla ytterförpackningar (dvs. lastpallar, lådor 
och limpor m.m.). Den unika identitetsmärkningen på ytterförpackningarna och 
styckförpackningarna inuti bör höra ihop, så att myndigheterna vet vad en lastpall, låda eller 
limpa innehåller. All ompaketering bör registreras. 



PR\932973SV.doc 29/45 PE508.085v03-00

SV

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före det 
första återförsäljningsstället, registrerar alla 
styckförpackningar och 
ytterförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning, och överför uppgifterna 
elektroniskt till en anläggning för 
datalagring i enlighet med punkt 6. Denna 
skyldighet kan uppfyllas genom 
registrering i aggregerad form, exempelvis 
av ytterförpackningar, under förutsättning 
att spårning av styckförpackningar 
fortfarande är möjlig.

Or. en

Motivering

I enlighet med kraven i WHO:s protokoll för att stoppa olaglig handel med tobaksvaror bör 
det även finnas en unik identitetsmärkning på alla ytterförpackningar (dvs. lastpallar, lådor 
och limpor m.m.). Den unika identitetsmärkningen på ytterförpackningarna och 
styckförpackningarna inuti bör höra ihop, så att myndigheterna vet vad en lastpall, låda eller 
limpa innehåller. All ompaketering bör registreras. 

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 

6. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror sluter avtal 
om datalagring med en oberoende tredje 
part, som ska vara värd för anläggningen 
för datalagring av de uppgifter som avser 
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den berörda tillverkaren eller importören.
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium.
Avtalet och den tredje partens lämplighet, 
särskilt dennes oberoende och tekniska 
kapacitet, ska godkännas och övervakas av
en extern revisor, som ska föreslås och
betalas av tobakstillverkaren och 
godkännas av kommissionen.
Medlemsstaterna ska säkerställa 
anläggningarnas fulla öppenhet och 
ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

den berörda tillverkaren eller importören.
Anläggningen för datalagring ska vara 
fysiskt belägen på unionens territorium.
Den oberoende tredje parten ska vara fri 
från kommersiella intressen och andra 
egenintressen hos tobaksindustrin och 
andra närstående branscher. Avtalet och 
den tredje partens lämplighet, särskilt 
dennes oberoende och tekniska kapacitet, 
ska godkännas och övervakas av
kommissionen, bistådd av en oberoende
extern revisor, som ska betalas av 
tobakstillverkaren och godkännas av 
kommissionen. Medlemsstaterna ska 
säkerställa anläggningarnas fulla öppenhet 
och ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Or. en

Motivering

Det bör vidtas extra skyddsåtgärder för att se till att det finns en brandvägg mellan 
datalagringsorganisationen och tobaksindustrin och att den förstnämnda är helt oberoende.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig och manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 

8. Utöver den unika identitetsmärkningen 
ska medlemsstaterna kräva att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror som 
släpps ut på marknaden är försedda med en 
synlig, och osynlig, manipulationssäker 
säkerhetsmärkning på minst 1 cm², vilken 
ska vara tryckt eller fastsatt, inte kunna 
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avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

Or. en

Motivering

Osynlig säkerhetsmärkning skulle göra det svårare att varumärkesförfalska produkter. Med 
tanke på att osynlig märkning endast skulle kunna verifieras av offentliga tjänstemän bör 
säkerhetsmärkningen ha både synliga och osynliga inslag, liknande de system som används 
på cigaretter i Storbritannien, Turkiet, Brasilien och Malaysia.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

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 
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: 

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
återförsäljningsställen som är etablerade på 
deras territorium att bedriva 
gränsöverskridande distansförsäljning.

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 
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distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror. 
c) Adress till webbplatsen eller 
webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

Or. en

Motivering

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska förbjuda 
återförsäljningsställen som är etablerade 
på deras territorium att dela ut 
tobaksvaror gratis eller till rabatterat pris 
genom kanaler för gränsöverskridande 
distansförsäljning eller andra kanaler. 

Or. en

Motivering

Gratis reklamutdelning av cigaretter på nattklubbar och stränder osv. riktar sig till ungdomar 
och är oförsvarbart.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 

utgår

Or. en

Motivering

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

utgår
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bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

Or. en

Motivering

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Motivering

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Motivering

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Förhandsgodkännande för försäljning av 
tobaksvaror av ny typ

Or. en

Motivering

Lagstiftarna bör om nödvändigt kunna hindra utsläppandet på marknaden av framtida 
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tobaksvaror av ny typ.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Medlemsstaterna ska 
förhandsgodkänna utsläppandet på 
marknaden av alla tobaksvaror av ny typ. 
I detta syfte ska de införa ett 
godkännandesystem och ta ut en 
proportionerlig avgift. 

Or. en

Motivering

Lagstiftarna bör om nödvändigt kunna hindra utsläppandet på marknaden av framtida 
tobaksvaror av ny typ.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

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 lämnar in en ansökan om
tobaksvaror av ny typ som de avser att 
släppa ut på marknaden i de berörda 
medlemsstaterna. Ansökan ska lämnas in i 
elektroniskt format och innehålla en 
detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och 
utsläpp enligt artikel 5. Tillverkare och 
importörer som ansöker om godkännande 
för försäljning av en tobaksvara av ny typ 
ska också förse de berörda behöriga 
myndigheterna med
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Or. en

Motivering

Lagstiftarna bör om nödvändigt kunna hindra utsläppandet på marknaden av framtida 
tobaksvaror av ny typ.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt 
att föreskriva att tillverkare eller importörer 
av tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information.
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen.
Medlemsstaterna ska ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

2. Efter utsläppandet på marknaden ska 
medlemsstaterna föreskriva att tillverkare 
och importörer av tobaksvaror meddelar 
sina behöriga myndigheter alla nya eller 
uppdaterade uppgifter som avses i punkt 1 
a–c. Medlemsstaterna ska ha rätt att 
föreskriva att tillverkare eller importörer av 
tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information.
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen.

Or. en

Motivering

Lagstiftarna bör om nödvändigt kunna hindra utsläppandet på marknaden av framtida 
tobaksvaror av ny typ.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 

3. Medlemsstaterna ska föreskriva 
påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
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de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Alla ekonomiska påföljder 
vid avsiktliga överträdelser ska väga upp 
för den ekonomiska fördel som 
eftersträvats genom överträdelsen.

Or. en

Motivering

De ekonomiska påföljderna bör motsvara minst de vinster som gjorts. Denna princip har 
ingått i lagstiftningsförslag på andra områden, till exempel materialåtervinning av fartyg och 
översynen av den officiella kontrollagstiftningen med anknytning till hästköttsskandalen.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) marknadsutvecklingen för tobaksvaror 
av nya typ, med bland annat hänsyn till
anmälningar som den mottagit i enlighet 
med artikel 17,

b) marknadsutvecklingen för tobaksvaror 
av ny typ, med bland annat hänsyn till
godkännanden som den avgett i enlighet 
med artikel 17,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 17.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad
på områden som omfattas av direktivet, om 
de är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser på 
områden som omfattas av direktivet, om de 
är motiverade av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat får också införa strängare 
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medlemsstat får också införa strängare 
bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

bestämmelser, av skäl som hänför sig till 
den särskilda situationen i den 
medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana nationella 
bestämmelser ska gälla för alla produkter 
utan åtskillnad, däribland för dem som 
importerats från en annan medlemsstat 
eller ett tredjeland. De ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen för 
att behålla eller införa dem. Kommissionen 
ska inom sex månader efter att ha mottagit 
anmälan godkänna eller förkasta 
bestämmelserna efter att med beaktande av 
den höga hälsoskyddsnivå som uppnås 
genom detta direktiv ha kontrollerat om de 
är motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte och om de utgör ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebär en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna. Om 
kommissionen inte fattar beslut inom 
denna tidsfrist ska de nationella 
bestämmelserna anses vara godkända.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att eventuella strängare nationella bestämmelser som medlemsstaterna 
bestämmer sig för att behålla eller införa även bör gälla för importerade produkter.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 

3. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget behålla eller införa nationella 
bestämmelser om aspekter som inte 
omfattas av detta direktiv. Dessa nationella 
bestämmelser måste motiveras av 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vara 
nödvändiga och stå i proportion till sitt 
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syfte. De får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebära en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna och får inte äventyra den 
fulla tillämpningen av detta direktiv.

syfte. De ska gälla för alla produkter utan 
åtskillnad, däribland för dem som 
importerats från en annan medlemsstat 
eller ett tredjeland, får inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
innebära en förtäckt begränsning av 
handeln mellan medlemsstaterna och får 
inte äventyra den fulla tillämpningen av 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att eventuella strängare nationella bestämmelser som medlemsstaterna 
bestämmer sig för att behålla eller införa även bör gälla för importerade produkter.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. utgår

Or. en

Motivering

Motivering överflödig.
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MOTIVERING

Det är nu nästan tolv år sedan EU antog det nuvarande direktivet om tobaksvaror. Genom 
detta direktiv infördes en rad åtgärder för tobakskontroll, till exempel 

 ett förbud mot termer såsom ”mild” eller ”light” som skulle kunna vilseleda rökare 
och få dem att tro att en produkt är mindre skadlig än andra,

 gränsvärden för halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid,
 krav på rapportering av ingredienser,
 minimistorlek på hälsovarningar för alla tobaksvaror utom rökfria tobaksvaror, som 

måste vara försedda med en allmän hälsovarning,
 en gemensam uppsättning varningsbilder som medlemsstaterna kan välja att använda 

på förpackningarna.

Det nuvarande direktivets laglighet togs upp till rättslig prövning av tobaksbolagen, men 
domstolarna bekräftade direktivets giltighet.   

Rökning och hälsa: utmaningen att avskräcka ungdomar från att börja röka

Tolv år senare är rökning fortfarande huvudorsaken till dödsfall som hade kunnat förebyggas i 
EU och orsakar runt 700 000 dödsfall varje år. De åtgärder som vidtagits under årens lopp för 
att minska rökningen har varit verkningsfulla: Under det senaste årtiondet har antalet rökare i 
EU minskat från nästan 40 procent i EU-15 år 2002 till 28 procent i EU-27 år 2012.

Rökningen bland ungdomar (15–25 år) – 29 procent – är dock högre än för befolkningen som 
helhet. Vi vet att det är barn, och inte vuxna, som börjar röka: 70 procent av rökarna börjar 
före sin 18-årsdag, och många är ännu yngre. En undersökning om rökningstrender som WHO 
genomförde nyligen bland 15-åringar avslöjar en ännu mer oroväckande trend: Under 2001–
2005 minskade rökningen i en övervägande majoritet av länderna, men under den senaste 
period som undersöktes, 2005–2010, ökade rökningen bland pojkar i 14 länder och bland 
flickor i 9 länder. Kommissionen gör därför rätt som i det nya förslaget till direktiv om 
tobaksvaror lägger så mycket uppmärksamhet på åtgärder som avskräcker ungdomar från att 
börja röka, till exempel hårdare hälsovarningar och förbud mot förpackningar och 
smaktillsatser som kan vara särskilt lockande för ungdomar.

WHO:s ramkonvention mot tobakskontroll – en ny internationell miljö

En viktig internationell utveckling sedan det senaste direktivet om tobaksvaror är EU:s 
gemensamma och medlemsstaternas enskilda antagande av WHO:s ramkonvention om 
tobakskontroll. Denna rättsligt bindande konvention som trädde i kraft 2005 har 
176 signatärer och ålägger sina parter att minska efterfrågan på och utbudet av tobaksvaror 
och att skydda politiken för tobakskontroll mot tobaksindustrins inflytande. I 
ramkonventionen föreslås en rad åtgärder, däribland riktlinjer för minimistorleken på 
hälsovarningar, obligatoriska varningsbilder och restriktioner på förpackningar som ökar 
tobaksvarornas attraktionskraft. Olika medlemsstater har svarat med egna förslag för att 
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genomföra ramkonventionen: 14 medlemsstater har fastställt en minimistorlek på paketet till 
20 cigaretter (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES); varningsbilder 
används i tio medlemsstater (BE, RO, UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU); varningstexter är 
obligatoriska i fyra medlemsstater (BE, FR, NL, SI) och frivilliga i nio andra (AT, DK, DE, 
HU, IE, LV, PL, SE, UK). Dessa framväxande skillnader i lagstiftningen och behovet av att 
genomföra ramkonventionen har föranlett parlamentet och rådet att uppmana kommissionen 
att se över det nuvarande direktivet om tobaksvaror vid flera tillfällen.

Ramkonventionen har fått andra tredjeländer att strama åt sin tobakslagstiftning. Australien 
har gjort sig känt för att ha antagit fullt standardiserade (”neutrala”) förpackningar i 
november 2011 – och för att ha vunnit domstolsmålet mot tobaksbolagen i augusti 2012. 
Nya Zeeland har nu sagt att det kommer att göra likadant, och Storbritanniens regering 
samråder för närvarande om åtgärden. Men många andra länder ligger före EU när det gäller 
lagstiftning om tobakskontroll. Varningsbilder krävs i 63 länder. I Brasilien har man förbjudit 
alla typer av smaktillsatser och andra tillsatser, liksom i Kanada, fast där med undantag för 
mentol. I USA har man förbjudit all karakteristisk smak förutom mentol. Rökningen i 
Brasilien ligger på knappt 15 procent, hälften av genomsnittet i EU. Andelen i Kanada 
(17 procent) och USA (18,9 procent) ligger också långt under EU:s nivåer.

Huvudsakliga ändringar som föreslås i förslaget till direktiv

Ingredienser: Huvudtanken bakom översynen av direktivet om tobaksvaror är idén om att 
tobaksvaror bör se ut som och smaka tobak. Enligt förslaget är därför allt som benämns som 
”karakteristisk smak” i cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror förbjudet. Exempel på 
smaker är choklad, fruktsmaker och mentol. Ett förbud har också införts mot andra tillsatser 
såsom vitaminer som kan ge intrycket att en produkt har en positiv hälsoeffekt eller är mindre 
skadlig. I förslaget förbjuds inte tillsatser som ses som nödvändiga för produktionen av tobak, 
och cigarrer, cigariller, piptobak och vattenpipor är undantagna smakförbudet så länge dessa 
fortsätter att konsumeras av framför allt äldre rökare. Föredraganden stöder alla dessa åtgärder 
men är oroad över den nya trenden bland ungdomar att röka vattenpipa och ber kommissionen 
att övervaka detta noggrant.

Märkning och förpackning: Lagstiftningsförslaget inför ett krav på kombinerade 
varningsbilder och varningstexter som täcker 75 procent av framsidan och baksidan av alla 
cigarett- och rulltobaksförpackningar. Kommissionen föreslår inte fullt standardiserade 
förpackningar som i Australien, utan låter det vara upp till varje medlemsstat att bestämma 
om de vill införa full standardisering i sin nationella lagstiftning för de delar av paketet som 
inte omfattas av direktivet. Enligt förslaget förbjuds även en rad inslag som skulle kunna 
vilseleda människor om produkterna: slimcigaretter, beskrivningar som naturlig eller 
ekologisk och vilseledande färger. En styckförpackning av cigaretter måste innehålla minst 
20 cigaretter. Dessa åtgärder skulle förbjuda cigarettpaket som efterliknar läppstift-
/parfymförpackningar. En minimistorlek på 40 gram föreslås för rulltobakspåsar. 
Föredraganden stöder alla dessa åtgärder men vill att man går längre när det gäller cigaretter 
och rulltobak genom att man föreslår en form av standardisering som tar bort öppen 
marknadsföring från förpackningarna. Detta går inte lika långt som den australiensiska lagen, 
som innebär standardiserade förpackningar för alla tobaksvaror, eftersom det enbart skulle 
omfatta cigaretter och rulltobak, de vanligaste produkterna bland unga rökare.
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Detta kapitel innehåller också en rad förbättrade bestämmelser om spårbarhet och säkerhet för 
att ta itu med den olagliga cigaretthandeln. Bland annat föreslås en unik identitetsmärkning på 
varje paket och ett system för att spåra all cigarettförsäljning. Föredraganden stöder alla dessa 
åtgärder och har lagt till ändringsförslag för att stärka kampen mot varumärkesförfalskning 
och se till att enskilda pakets spårbarhet också gäller för flerpack.  

Tobak för användning i munnen

Restriktioner av försäljningen av tobak för användning i munnen (snus) upprätthålls i 
lagförslaget. Föredraganden stöder denna hållning.

Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror

Internetförsäljningen av tobaksvaror är ett nytt fenomen och omfattas därför inte av det 
befintliga direktivet om tobaksvaror. Det finns lite som talar för att upprätta en laglig 
internetförsäljning av cigaretter eftersom skatten måste betalas av säljaren i försäljningslandet. 
Köparna kan inte dra fördel av skatteskillnader. Detta har föranlett kommissionen att i sin 
konsekvensbedömning dra slutsatsen att tobaksvaror som säljs via internet i allmänhet inte 
uppfyller direktivet om tobaksvaror (till exempel hälsovarningar och ingredienser). Dessutom 
uppstår problem med åldersverifikationssystemet och olaglig internetreklam. I WHO:s 
ramkonvention efterlyser man ett förbud mot internetförsäljning av tobak, och nio 
medlemsstater har redan infört ett förbud. Kommissionen föreslår därför en ny rättslig ram, 
men föredraganden anser att ett förbud mot denna affärsverksamhet skulle vara det bästa och 
tydligaste politiska alternativet. Föredraganden är också bekymrad över att företag delar ut 
gratisprover av cigaretter via internet och andra kanaler och föreslår ett förbud mot detta.  

Tobaksvaror av ny typ

Kommissionen föreslår ett anmälningssystem för alla tobaksvaror av ny typ för att se till att 
alla nya varor är helt förenliga med direktivet, men ger medlemsstaterna möjlighet att införa 
ett system för förhandsgodkännande. Föredraganden anser att förhandsgodkännande borde 
utgöra regeln för alla tobaksvaror av ny typ och har lagt fram ändringsförslag i enlighet med 
detta.

Elektroniska cigaretter

Det befintliga direktivet om tobaksvaror omfattar inte nikotinprodukter, men det föreslås att 
dessa ska inbegripas i det nya direktivet. Den största utvecklingen sedan 2001 har varit 
införandet på marknaden av elektroniska cigaretter eller ”e”-cigaretter, som det finns en 
växande marknad för. Det finns inget gemensamt tillvägagångssätt på EU-nivå för reglering 
av e-cigaretter. För närvarande har endast två medlemsstater specifika lagar, men i runt 
hälften av medlemsstaterna betraktas nikotin som ett läkemedel genom funktion, så tekniskt 
sett kan e-cigaretter inte säljas om de inte godkänns som läkemedel – som andra 
rökavvänjningsprodukter. I andra medlemsstater finns det ingen specifik lagstiftning, vilket 
innebär att e-cigaretter omfattas av direktivet om allmän produktsäkerhet. Förra året kom det 
nio varningar från systemet för snabbt informationsutbyte (Rapex) om problem med 
e-cigaretter. E-cigaretter som inte är godkända som läkemedel får inte innehålla påståenden 
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om att de skulle vara en hjälp för att sluta röka. I USA håller man för närvarande på att 
utarbeta sin egna lagar för att reglera e-cigaretter inom ramen för lagstiftningen om 
tobakskontroll. 

Kommissionen föreslår en tvåspårsstrategi för reglering av e-cigaretter och andra 
nikotinprodukter. Produkter med en nikotinhalt över en viss nivå – däribland de flesta e-
cigaretter som nu finns på marknaden – skulle behöva godkännas som läkemedel. De som 
ligger under gränsen skulle tillåtas på marknaden med hälsovarningar.

Det råder delade meningar om e-cigaretter bland tobakskontrollexperterna. Det finns en 
allmän konsensus om att det behövs bättre lagstiftning, men det uppstår frågor om huruvida e-
cigaretter är en lämplig ersättningsprodukt som minskar skadorna för befintliga rökare, eller 
helt enkelt ett sätt att göra det möjligt för rökare att fortsätta att röka genom att få nikotin på 
rökfria platser och/eller om det är en ingångsprodukt som lockar nya konsumenter in i ett 
nikotinberoende och potentiellt över till tobak. Det råder även oro över att e-cigaretter skulle 
åternormalisera rökningen. Föredragaren har bett parlamentets tjänsteavdelningar om en 
undersökning där man tittar på rönen kring e-cigaretter, och kommer att lägga fram förslag på 
detta område när undersökningen är tillgänglig och efter samråd med kolleger och experter.

Örtprodukter för rökning 

Dessa produkter omfattas inte av det nuvarande direktivet om tobaksvaror och ingår i olika 
lagstiftningssystem i olika länder. Örtcigaretter uppfattas ofta som ofarliga eller åtminstone 
mindre skadliga än tobak. Det finns dock bevis som pekar på att det inte är riskfritt att 
konsumera dem, och kommissionen föreslår därför ett märkningssystem för dessa produkter, 
som föredraganden stöder.
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BILAGA

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU 
Lithuanian Health Minister 
Czech Agricultural Minister 
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 
Dutch Permanent Representation to the EU 
World Health Organisation 
United States Food and Drugs Agency 
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España 

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network 
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1. 
UK Cancer Research 
British Heart Foundation 
UK Centre for Tobacco Control Studies 
UK Action on Smoking & Health 
Smokefree Yorkshire and the Humber 

Industry
Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5. 
Association of the European Self-Medication Industry 

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


