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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktivet om tobaksvaror (2001/37/EG) antogs 2001 i syfte att reglera cigaretter och andra 
tobaksvaror och bidra till en minskning av antalet rökare i EU. De huvudsakliga områden som 
regleras är hälsovarningar, åtgärder med avseende på ingredienser i och beskrivningar av 
tobaksvaror samt högsta tillåtna utsläpp av tjära, nikotin och kolmonoxid från cigaretter. De 
vetenskapliga framsteg som gjorts och den marknadsutveckling som skett under de senaste tio 
åren, efter det att direktivet antogs, gör emellertid att direktivet måste uppdateras. Med tanke 
på att man i medlemsstaterna genomfört direktivet i olika stor utsträckning är det dessutom 
mycket viktigt att uppdatera direktivet för att se till att den inre marknaden fungerar som den 
ska.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och ställer sig bakom dess övergripande 
mål, dvs. tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar på områden som 
märkning och förpackningar, ingredienser osv. i syfte att bidra till en välfungerande inre 
marknad för tobaksvaror och liknande produkter, med en hög hälsoskyddsnivå som 
utgångspunkt.

Föredraganden stöder därför en harmonisering av förpackningar på den inre marknaden 
eftersom medlemsstaterna i nuläget inte kan anpassa sin lagstiftning till den senaste 
utvecklingen på ett effektivt sätt. Därför bör det föreskrivas större hälsovarningar jämfört med 
vad som är fallet i det nuvarande direktivet.

Föredraganden ger visserligen ett av målen i kommissionens förslag sitt fulla stöd, nämligen 
att trygga hälsoskyddet, men föreslår samtidigt en del ändringar för att förbättra den inre 
marknadens funktionssätt. Föredraganden inför begreppet ”nödvändiga tillsatser” och 
förtydligar bestämmelsen om möjligheten att använda dessa tillsatser om de är nödvändiga 
vid tillverkningen. Utan detta förtydligande skulle europeiska producenter kunna förbjudas att 
tillverka tobaksvaror som sådana med tanke på att kommissionen inkluderade ett allmänt 
förbud mot tillsatser med karakteristisk smak även om sådana tillsatser skulle behövas för 
tillverkningsprocessen. Vidare anser föredraganden att det inte bör finnas något undantag från 
regleringen av ingredienser för vissa tobaksvaror. För att garantera en enhetlig behandling av 
alla tobaksvaror och förhindra en fragmentering av marknaden bör inte vissa tobaksvaror 
gynnas framför andra.

Det finns inga övertygande belägg för att cigarettens diameter i sig är en avgörande faktor vid 
nyrekrytering av unga rökare, trots den specifika reklamen för cigaretter med en viss 
diameter. Föredraganden föreslår därför att det inte görs någon reglering av cigaretters 
minimistorlek. Föredraganden anser att konsumenterna bör ha möjlighet att fatta välgrundade 
beslut. Därför bör cigaretterna, oberoende av storleken, förpackas på ett harmoniserat sätt, 
med varningstexter och varningsbilder som till fullo informerar om de negativa 
hälsoeffekterna av att använda tobaksvaror. Föredraganden anser att åtgärden för att införa 
tröskelvärden vad gäller cigaretters diameter är oproportionerlig och att målet att förhindra 
vilseledande föreställningar bättre kommer att uppnås genom korrekt information, inklusive 
varningsbilder och varningstexter på förpackningarna. 

Eftersom 70 procent av rökarna börjar röka innan de fyllt 18 är förslaget huvudsakligen 
inriktat på att begränsa barns och unga vuxnas tillgång till tobaksvaror. Föredraganden anser 
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att det inte bör vara tillåtet med gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror 
eftersom det inte finns någon möjlighet att på ett effektivt sätt kontrollera de presumtiva 
köparnas ålder. Därför finns det alltid en risk att en tobaksvara skulle ha sålts till en 
minderårig person. 

Nikotinprodukter, såsom e-cigaretter, innehåller toxiska kemikalier och tobaksspecifika 
komponenter som misstänks vara farliga för konsumenterna. Vidare visar analyser på detta 
område att e-cigarettpatroner som enligt märkningen inte innehåller något nikotin i många fall 
faktiskt innehåller en liten del nikotin. Av detta skäl bör alla nikotinprodukter kontrolleras. 
Annars skulle produkter med en nikotinkoncentration just under de föreslagna tröskelvärdena 
kunna nå ut på marknaden utan något slags tillstånd. Som framhållits ovan är inte bara 
nikotinkoncentrationen relevant, utan även blandningen av alla ämnen som sådan. 
Konsumenterna uppger också att de använder e-cigaretter huvudsakligen för att sluta röka, 
vilket ger anledning att anta att e-cigaretter uppfattas som läkemedel. Föredraganden anser 
därför att godkännande av alla nikotinprodukter bör ske i enlighet med direktiv 2001/83/EG 
om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

Eftersom det föreslagna direktivet kan komma att beröra vissa marknader i högre grad än 
andra anser föredraganden att det är nödvändigt att införa en längre övergångsperiod för 
tobaksvaror, nikotinprodukter och örtprodukter för rökning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 114 och 168,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8
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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 
rökningen bland ungdomar.

(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. Det förblir 
därför viktigt med utbildning och 
information samt förebyggande 
kampanjer och stödprogram för de 
medborgare som vill sluta röka.

Motivering

Målen på området tobakskontroll kan inte uppnås utan informationskampanjer, utbildning 
och stöd till medborgarna. Bestämmelserna i detta direktiv är ett kompletterande verktyg.

Ändringsförslag 3

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 den vetenskapliga 
utvecklingen och internationellt 
överenskomna standarder för att bedöma
deras toxicitet och beroendeframkallande 
effekt.



PE508.048v03-00 6/62 AD\940929SV.doc

SV

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att bedöma
tobaksvarornas attraktionskraft, 
beroendeframkallande effekt och toxicitet, 
samt hälsoriskerna i samband med 
konsumtion av dessa varor. Därför bör den 
gällande skyldigheten att rapportera 
ingredienser och utsläpp skärpas. Detta är 
förenligt med unionens skyldighet att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

(12) För att kunna utöva sin 
tillsynsfunktion behöver medlemsstaterna 
och kommissionen omfattande information 
om ingredienser och utsläpp för att bedöma 
tobaksvarornas attraktionskraft, 
beroendeframkallande effekt och toxicitet, 
samt hälsoriskerna i samband med 
konsumtion av dessa varor. Därför bör den 
gällande skyldigheten att rapportera 
ingredienser och utsläpp skärpas, dock 
utan att utgöra en onödig och 
oproportionerlig börda för små och 
medelstora företag i synnerhet. Detta är 
förenligt med unionens skyldighet att 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Motivering

Det är mycket viktigt att skärpa skyldigheten att rapportera, men den får inte uteslutande 
föreskriva omfattande information till medlemsstaterna och kommissionen och den bör inte ge 
upphov till onödiga bördor för företag, särskilt inte små och medelstora företag.

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 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 

(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 
bör därför finnas ett gemensamt och 
obligatoriskt format för rapportering av 
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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.

ingredienser och utsläpp. Allmänheten bör 
garanteras största möjliga öppenhet 
angående informationen om dessa 
produkter, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas – särskilt små och 
medelstora företags – kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt.

Motivering

Ett gemensamt elektroniskt format som gäller för samtliga medlemsstater kommer att göra 
skyldigheten att rapportera mindre betungande. Detta bör gynna små och medelstora företag.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU. 
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser. 
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.

(14) Avsaknaden av en harmoniserad syn 
på regleringen av ingredienser påverkar 
den inre marknadens funktion och inverkar 
på den fria rörligheten för varor inom EU. 
En del medlemsstater har antagit lagar eller 
ingått bindande avtal med branschen för att 
tillåta eller förbjuda vissa ingredienser. 
Som ett resultat av detta regleras vissa 
ingredienser i vissa medlemsstater, men 
inte i andra. Medlemsstaterna har också 
olika syn på tillsatser som integreras i 
filtret på cigaretter samt tillsatser som 
färgar tobaksröken. Utan en harmonisering 
kan det förväntas att hindren på den inre 
marknaden ökar under de kommande åren 
med tanke på dels genomförandet av 
ramkonventionen och dess riktlinjer, dels 
de erfarenheter som gjorts i andra 
jurisdiktioner utanför unionen. Riktlinjerna 
för artiklarna 9 och 10 i ramkonventionen 
syftar särskilt till att avlägsna ingredienser 
som gör produkterna mer välsmakande, ger 
intryck av att tobaksvaror har 
hälsofördelar, är förknippade med energi 
och vitalitet eller har färgande egenskaper.
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Ingredienser som ökar den 
beroendeframkallande effekten och 
toxiciteten bör också avlägsnas.

Ändringsförslag 7

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.

(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 och mentol, 
som kan påverka konsumtionsmönster eller 
göra att människor lättare börjar 
konsumera tobak. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att genomföra en 
vetenskaplig studie om vilken betydelse 
dessa produkter faktiskt har för 
människors benägenhet att börja röka.

Motivering

Mentol har använts i traditionella tobaksvaror sedan 1920-talet. Det finns inte tillräckligt 
med belägg för att fastställa att mentol har dålig inverkan på ungdomars rökvanor.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 16
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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 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.

(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 längre 
leder till en karakteristisk smak. 
Användningen av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av tobaksvaror 
bör tillåtas. Kommissionen bör se till att 
tillämpningen av bestämmelsen om 
karakteristisk smak sker på enhetliga 
villkor. Det bör göras undantag för 
mentolcigaretter, eftersom de anses vara 
tobaksvaror med traditionell smak, och de 
bör inte klassificeras tillsammans med de 
övriga smaksatta tobaksvarorna.
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 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.

utgår
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Motivering

Ur ett inremarknadsperspektiv bör inte vissa tobaksvaror gynnas framför andra.

Ändringsförslag 10

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 
anpassas så att de inte vilseleder 
konsumenterna. Att ange utsläpp av tjära, 
nikotin och kolmonoxid på cigarettpaket 
kan misstolkas av konsumenterna, 
eftersom det ofta får dem 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.

Ändringsförslag 11

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 

(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 
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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.

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. 
Dessa problem bör motverkas genom att 
det fastställs vilka texter som får 
förekomma på förpackningarna. 

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 12 i förslaget till direktiv.

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 

(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 
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 
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uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning som underlättar 
kontrollen av huruvida produkterna är äkta 
eller inte.

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. En samordnad tillämpning av 
tullagstiftningen kommer att stärka 
tullmyndigheterna i deras kamp mot 
olaglig handel, särskilt genom teknisk 
kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att garantera oberoende och 
öppenhet bör tillverkare av tobaksvaror 
sluta avtal om datalagring med oberoende 
tredje parter, under överinseende av en 
extern revisor. Uppgifter från systemet för 
spårning bör hållas åtskilda från andra 
företagsrelaterade uppgifter, och vid alla 
tidpunkter stå under kontroll av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen och vara tillgängliga för 
dem.

(28) För att garantera effektivitet,
oberoende och öppenhet bör tillverkare av 
tobaksvaror sluta avtal om datalagring med 
oberoende tredje parter, under 
överinseende av en extern revisor. 
Uppgifter från systemet för spårning bör 
hållas åtskilda från andra företagsrelaterade 
uppgifter, och vid alla tidpunkter stå under 
kontroll av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och kommissionen och 
vara tillgängliga för dem.

Ändringsförslag 14

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 

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror såväl 
som gratis utdelning av och byteshandel 
med tobaksvaror på allmän plats i 
reklamsyfte underlättar ungdomars tillgång 
till tobaksvaror och riskerar att undergräva 
efterlevnaden av lagstiftningen om 
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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.

tobakskontroll, särskilt detta direktiv.
Sådan försäljning, utdelning och 
byteshandel bör därför förbjudas.

(Jfr ändringsförslagen till artikel 16.)

Ändringsförslag 15

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 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. Information bör spridas till 
barn och ungdomar, eftersom detta utgör 
det enklaste och mest effektiva sättet att 
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skydda unga människor mot att börja 
röka. Man bör även överväga att inrätta 
en av tobaksvarutillverkarna finansierad 
fond som bekostar antirökkampanjer. 
Medlemsstaterna bör fastställa 18 år som 
en enhetlig lagstadgad minimiålder för 
köp av tobaksvaror.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att låta samma rättsliga ram omfatta 
alla nikotinprodukter vars nikotininnehåll 
motsvarar eller överstiger innehållet i en 
nikotinprodukt som tidigare godkänts 
enligt direktiv 2001/83/EG klarlägger 
rättsläget, jämnar ut skillnaderna mellan 
olika nationella lagstiftningar, säkerställer 
lika behandling av alla nikotinprodukter 
som kan användas för att sluta röka och 
skapar incitament för forskning och 
innovation kring rökavvänjning. Detta bör 
inte påverka tillämpningen av direktiv 
2001/83/EG på andra produkter som 
omfattas av det här direktivet, om de 
villkor som fastställts i direktiv 
2001/83/EG är uppfyllda.

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
föreskrivs en rättslig ram för att bedöma 
kvalitet, säkerhet och effekt hos läkemedel, 
inklusive nikotinprodukter. Ett betydande 
antal nikotinprodukter har redan godkänts 
enligt detta regelverk. Vid godkännandet 
beaktas nikotininnehållet i produkten i 
fråga. Att tillämpa samma rättsliga ram 
klarlägger rättsläget, jämnar ut skillnaderna 
mellan olika nationella lagstiftningar, 
säkerställer lika behandling av alla 
nikotinprodukter som kan användas för att 
sluta röka och skapar incitament för 
forskning och innovation kring 
rökavvänjning. Detta bör inte påverka 
tillämpningen av direktiv 2001/83/EG på 
andra produkter som omfattas av det här 
direktivet, om de villkor som fastställts i 
direktiv 2001/83/EG är uppfyllda.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bestämmelser om märkning bör 
införas för nikotinprodukter som 
innehåller mindre nikotin än de 
tröskelvärden som fastställs i detta 
direktiv, för att uppmärksamma 
konsumenterna på eventuella hälsorisker.

utgår

Motivering

I linje med ändringsförslaget till den relevanta artikel 18 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 18

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 och 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.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till den relevanta artikeln i förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 19

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; 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.

(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 mätmetoder för utsläpp; 
fastställa enhetliga bestämmelser om 
förfarandena för att bestämma om en 
tobaksvara har en karakteristisk smak;
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 undantag som beviljas för andra 
tobaksvaror än cigarretter, rulltobak och 
tobak för vattenpipa; anpassa de ämnen 
och gränsvärden som fastställs för rökfria 
tobaksvaror, och fastställa bestämmelser 
om olika aspekter av nya tobaksvaror som 
är betydligt mindre skadliga än 
traditionella tobaksvaror. 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.
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Motivering

I linje med ändringsförslaget till den relevanta artikel 3 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) 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.

(39) Kommissionen bör övervaka 
utvecklingen och lägga fram en rapport 
tre år efter det att tidsfristen för 
införlivande av detta direktiv har löpt ut, 
för att bedöma om det krävs ändringar i 
detta direktiv, i synnerhet vad gäller 
förpackningar.

Ändringsförslag 21

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 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

(41) Medlemsstaterna bör kunna anta 
strängare bestämmelser rörande 
tobaksvaror om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, såvitt bestämmelserna 
ligger utanför tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i detta direktiv. I den mån 
tobaksvaror eller liknande produkter är 
förenliga med kraven i detta direktiv bör 
medlemsstaterna inte få förbjuda eller 
begränsa importen, försäljningen eller 
konsumtionen av sådana produkter.
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informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Motivering

Den inre marknaden främjas inte om medlemsstaterna tillåts att vidta ytterligare åtgärder 
avseende de aspekter som omfattas av detta direktiv. Detta kommer att leda till ett lappverk 
av nationella bestämmelser, vilket inte gynnar den inre marknaden.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 
konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

(45) Detta direktiv berör flera av de 
grundläggande rättigheter som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt skydd 
av personuppgifter (artikel 8), 
yttrandefrihet och informationsfrihet 
(artikel 11), näringsfrihet (artikel 16) och 
rätt till egendom (artikel 17) samt rätten 
till ren luft i enlighet med andemeningen i 
den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter (artiklarna 7 b och 12). De 
skyldigheter som åläggs tillverkare, 
importörer och distributörer av tobaksvaror 
är nödvändiga för att förbättra den inre 
marknadens funktion samtidigt som en hög 
nivå av skydd för människors hälsa och 
konsumentskydd säkerställs i enlighet med 
artiklarna 35 och 38 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Tillämpningen av detta direktiv bör ske i 
enlighet med unionslagstiftningen och 
relevanta internationella åtaganden.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 16 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. system för ålderskontroll: ett 
datasystem som med elektroniska medel 
entydigt verifierar konsumentens ålder i 
enlighet med nationella bestämmelser,

utgår

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 16 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – 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, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara,

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, 
kryddor, örter, alkohol, godis, mentol eller 
vanilj och som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara; 
traditionella tobakssmaker, t.ex. mentol, 
anses inte vara karakteristiska smaker,
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Motivering

Mentol har använts i traditionella tobaksvaror sedan 1920-talet. Det finns inte tillräckligt 
med belägg för att fastställa att mentol har dålig inverkan på ungdomars rökvanor.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. cigarill: en liten typ av cigarrer med en 
diameter på högst 8 mm,

utgår

Motivering

En cigarill är en av många cigarrmodeller. Någon särskild definition krävs inte.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – 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 eller högsta tillåtna 
utsläpp: det högsta tillåtna innehållet eller 
utsläppet av ett ämne i en tobaksvara 
uttryckt i gram,

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. tobaksvara av ny typ: en annan 
tobaksvara än cigaretter, rulltobak, 
piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, 
cigariller, tuggtobak, tobak för användning 
i näsan eller tobak för användning i 

(Berör inte den svenska versionen.)
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munnen, som släpps ut på marknaden efter 
det att detta direktiv trätt i kraft,

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. släppa ut på marknaden: tillhandahålla
produkter till konsumenter i unionen, mot 
betalning eller ej, inbegripet genom 
distansförsäljning, varvid det vid 
gränsöverskridande distansförsäljning 
anses att produkten släpps ut på 
marknaden i den medlemsstat där 
konsumenten befinner sig,

25. släppa ut på marknaden: varje 
tillhandahållande av produkter för 
distribution, konsumtion eller användning
i unionen, mot betalning eller ej, inbegripet 
genom distansförsäljning,

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 16 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. piptobak: tobak som förbrukas via 
förbränning och som uteslutande är 
avsedd att användas i pipa,

26. piptobak: skuren eller på annat sätt lös 
eller pressad tobak som kan användas 
utan ytterligare industriell bearbetning 
och som definieras ytterligare i rådets 
direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011,



PE508.048v03-00 22/62 AD\940929SV.doc

SV

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. rulltobak: tobak som konsumenter 
eller återförsäljningsställen kan använda 
för att göra cigaretter,

28. rulltobak eller gör-det-själv-tobak: 
skuren eller på annat sätt lös eller pressad
tobak som kan användas utan ytterligare 
industriell bearbetning och som definieras 
ytterligare i rådets direktiv 2011/64/EU av 
den 21 juni 2011,

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 10 
medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 
enlighet med artikel 5.4, eller en ökning av 
förekomsten av respektive produktkategori 
i gruppen av konsumenter under 25 år med 
minst 5 procentenheter i minst 10 
medlemsstater, som konstaterats på 
grundval av [this date will be set at the 
moment of adoption of the Directive] 
Eurobarometerrapport eller likvärdiga 
studier,

Motivering

Den årliga konsumtionen av cigarrer och piptobak i de flesta medlemsstater är väldigt låg. 
En tioprocentig förändring av försäljningsvolymerna kan mycket väl äga rum i dessa 
medlemsstater.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35a. traditionell tobakssmak: en 
tobakssmak som har använts 
kontinuerligt i en medlemsstat eller i en 
del av denna åtminstone sedan 1980 och 
som definierats som en sådan tobakssmak 
i en medlemsstats nationella lagstiftning,

Motivering

För att förtydliga artikel 6 i förslaget till direktiv är det nödvändigt att införa en definition av 
”traditionell tobakssmak”.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. produkter som medför lägre risker: 
en produkt som innehåller tobak och som 
då den saluförs i betydande grad minskar 
risken för sjukdomar som har samband 
med konsumtion av konventionella 
tobaksvaror. En produkt avsedd att 
behandla tobaksberoende, inklusive 
rökstopp, är inte en produkt som medför 
lägre risker om den är godkänd som 
läkemedel. 

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3
Högsta tillåtna utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid samt andra ämnen

Högsta tillåtna utsläpp av tjära, nikotin och 
kolmonoxid samt andra ämnen

1. Utsläppen från cigaretter som släpps ut 
på marknaden eller tillverkas i 
medlemsstaterna får inte vara större än

1. Utsläppen från cigaretter som släpps ut 
på marknaden eller tillverkas i 
medlemsstaterna får inte vara större än

a) 10 mg tjära per cigarett, a) 10 mg tjära per cigarett,
b) 1 mg nikotin per cigarett, b) 1 mg nikotin per cigarett,

c) 10 mg kolmonoxid per cigarett. c) 10 mg kolmonoxid per cigarett.

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.
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.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 Artikel 4

Mätmetoder Mätmetoder
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 
ISO 8454 när det gäller kolmonoxid.

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 
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.

2. Den mätning som avses i punkt 1 ska 
utföras eller verifieras av 
provningslaboratorier som godkänts och 
övervakas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

2. Den mätning som avses i punkt 1 ska 
utföras eller verifieras av 
provningslaboratorier som godkänts och 
övervakas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna en förteckning över godkända 
laboratorier, med uppgift om vilka kriterier 
som används för godkännande och vilka 
metoder för övervakning som tillämpas, 
och uppdatera förteckningen vid varje 
ändring. Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över godkända laboratorier 
som anmälts av medlemsstaterna.

Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna en förteckning över godkända 
laboratorier, med uppgift om vilka kriterier 
som används för godkännande och vilka 
metoder för övervakning som tillämpas, 
och uppdatera förteckningen vid varje 
ändring. Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över godkända laboratorier 
som anmälts av medlemsstaterna.

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 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 använda internationellt 
överenskomna standarder som är 
utformade för ett särskilt syfte och är 
validerade av Internationella 
standardiseringsorganisationen.

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
anmäla de mätmetoder som de använder 
för andra utsläpp från cigaretter och för 
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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.

utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. Sådana mätningar ska grundas 
på vetenskapliga rön. På grundval av dessa 
mätningar, och med hänsyn till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
samt användning av internationellt 
överenskomna standarder som är 
utformade för ett särskilt syfte och är 
validerade av Internationella 
standardiseringsorganisationen, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
anta och anpassa mätmetoder.

4a. Noggrannheten i fråga om 
uppgifterna för de övriga utsläppen från 
andra brännbara tobaksvaror ska 
verifieras i enlighet med ISO-
standard 8243.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
lämnar in en förteckning till de behöriga 
myndigheterna över alla ingredienser som 
används vid tillverkningen av varje enskild 
sort och märke av tobaksvaror, med uppgift 
om de kvantiteter som används och 
utsläppen av dessa ingredienser. 
Tillverkare eller importörer ska också 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
berörda medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
marknaden.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror, 
nikotinprodukter och örtprodukter för 
rökning lämnar in en förteckning till de 
behöriga myndigheterna över alla 
ingredienser som används vid 
tillverkningen av varje enskild sort och 
märke av tobaksvaror, med uppgift om de 
kvantiteter som används och utsläppen av 
dessa ingredienser, om denna uppgift 
finns att tillgå. Tillverkare eller importörer 
ska också underrätta de behöriga 
myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna om en produkts 
sammansättning ändras på så sätt att det 
påverkar de uppgifter som lämnats enligt 
denna artikel. De uppgifter som föreskrivs i 
denna artikel ska lämnas in innan en ny 
eller modifierad tobaksvara släpps ut på 
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marknaden.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Andra tobaksvaror än cigaretter och 
rulltobak ska vara undantagna från 
kravet på rapportering av utsläpp och 
värden tills mätmetodik har utvecklats på 
gemenskapsnivå.

Motivering

Enligt skäl 31 i direktiv 2001/37/EG är det nödvändigt att på gemenskapsnivå utveckla 
standarder och mätmetodik för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak. Kommissionen 
har uppmanats att lägga fram lämpliga förslag. Hittills har en sådan metodutveckling inte 
skett.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

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

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige ska
medlemsstaterna förbjuda att tobaksvaror 
med karakteristisk smak släpps ut på 
marknaden.

Undantag ska kunna göras för vissa 
traditionella tobakssmaker som inte kan 
klassificeras tillsammans med de övriga 
tobakssmakerna. Mentol ska betraktas 
som en traditionell tobakssmak.
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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 begränsa eller 
förbjuda användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror, även om de nödvändiga
tillsatserna leder till en produkt med 
karakteristisk smak.

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

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. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 21.

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett enhetligt 
förfarande för att bestämma om en 
tobaksvara omfattas av punkt 1. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 21.

2a. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa ett enhetligt förfarande för 
att bestämma om en tobaksvara omfattas 
av punkt 1.

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.

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.

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

a) Vitaminer och andra tillsatser som ger 
intryck av att en tobaksvara innebär en 
hälsomässig fördel eller minskade 
hälsorisker.

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet.

b) Koffein, taurin och andra tillsatser eller 
stimulerande ämnen som vetenskapligt 
påvisbart höjer nivån av energi och 
vitalitet.
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c) Tillsatser som färgar utsläppen. c) Tillsatser som färgar utsläppen.
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 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.

Tekniska åtgärder avsedda att minska 
vissa skadliga ämnen i röken eller öka 
tobaksvarornas biologiska nedbrytbarhet 
påverkas inte.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelser och villkor som anges i 
förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas på 
tobaksvaror när så är lämpligt.

6. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelser och villkor som anges i 
förordning (EG) nr 1907/2006 tillämpas på 
tobaksvaror när så är lämpligt.

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 
märkbart ökar vid konsumtion.

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

Medlemsstaterna ska anmäla åtgärder som 
vidtagits enligt denna punkt till 
kommissionen.

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 
vetenskapliga rönen.

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 
vetenskapliga rönen.

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 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.
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10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

10. Andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara 
undantagna från de förbud som fastställs i 
punkterna 1 och 5. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 22 för att upphäva detta undantag 
om det i en rapport från kommissionen 
fastställts en betydande förändring av 
omständigheterna.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 7
Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska 
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden.

1. Varje styckförpackning med tobaksvaror 
och eventuella ytterförpackningar ska 
förses med hälsovarningar på det officiella 
språket eller språken i den medlemsstat där 
varan släpps ut på marknaden, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 151 i 
anslutningsakten för Österrike, Finland 
och Sverige.

2. Hälsovarningar ska täcka hela den yta 
som reserverats för dem och de får inte 
kommenteras, omformuleras eller hänvisas 
till i någon form.

2. Hälsovarningar ska täcka hela den yta 
som reserverats för dem och de får inte 
kommenteras, omformuleras eller hänvisas 
till i någon form.

3. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet ska 
de tryckas på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

3. Hälsovarningarna ska tryckas synligt 
och på ett sådant sätt att de inte kan 
avlägsnas eller utplånas och de får inte på 
något sätt döljas eller brytas, inbegripet av 
skattemärken, som ska sättas fast över 
öppningen på tobaksvarors 
förpackningar, prismärkning, 
spårningsmärkning, säkerhetsmärkning 
eller av någon typ av omslag, påse, fodral, 
låda eller annan detalj, eller när 
styckförpackningen öppnas.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
hälsovarningarna på den mest 
framträdande ytan av styckförpackningen 
och eventuella ytterförpackningar är fullt 

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

synliga, vilket också innebär att de inte är 
helt eller delvis dolda eller bryts av 
omslag, påsar, fodral, lådor eller andra 
anordningar när varan släpps ut på 
marknaden.

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken, 
prismärkning, spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

5. Hälsovarningarna får inte på något sätt 
dölja eller bryta skattemärken, som ska 
sättas fast över öppningen på 
tobaksvarors förpackningar, 
prismärkning, spårningsmärkning eller 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

6. Medlemsstaterna får inte öka 
hälsovarningarnas storlek, inte heller 
genom att föreskriva att de ska omges med 
en ram. Den faktiska storleken på 
hälsovarningarna ska beräknas i 
förhållande till den yta på vilken de är 
placerade innan styckförpackningen 
öppnas.

6. Den faktiska storleken på 
hälsovarningarna ska beräknas i 
förhållande till den yta på vilken de är 
placerade innan styckförpackningen 
öppnas.

Ändringsförslag 41

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 42

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 Artikel 9
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Kombinerade hälsovarningar för 
tobaksvaror för rökning

Kombinerade hälsovarningar för 
tobaksvaror för rökning

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. De kombinerade 
hälsovarningarna ska

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,

b) innehålla rökavvänjningsinformation 
såsom telefonnummer, e-postadresser 
och/eller adresser till webbplatser med 
information om stödprogram för dem som 
vill sluta röka,

b) innehålla rökavvänjningsinformation 
såsom telefonnummer, e-postadresser 
och/eller adresser till webbplatser med 
information om stödprogram för dem som 
vill sluta röka,

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

c) täcka 70% av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

d) visa samma varningstext och 
motsvarande färgfoto på båda sidor av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning,

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, och på samma led som 
all annan information på förpackningen,

f) reproduceras i enlighet med de format 
och proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med punkt 3, och
g) ifråga om styckförpackningar av 
cigaretter, ha följande dimensioner:

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

i) höjd: minst 64 mm i) höjd: minst 60 mm
ii) bredd: minst 55 mm. ii) bredd: minst 51 mm.

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 visas på 
samma antal av varje märke.

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

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
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att att
a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,

b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,

b) senast …* fastställa och därefter vid 
behov anpassa det bildbibliotek som avses 
i punkt 1 a med hänsyn till utvecklingen på 
marknaden och inom vetenskapen,

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

c) bestämma layout, utformning och
alternering för hälsovarningarna, med 
beaktande av de språkliga särdragen i 
varje medlemsstat,

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.

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.

_____________
* OJ: please insert date: six months after 
the entry into force of this Directive.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 Artikel 10

Märkning av andra tobaksvaror för rökning 
än cigaretter och rulltobak

Märkning av andra tobaksvaror för rökning 
än cigaretter och rulltobak

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 

1. Andra tobaksvaror för rökning än 
cigaretter och rulltobak ska undantas från 
skyldigheten att förses med 
informationstexten i artikel 8.2 och de 
kombinerade hälsovarningarna i artikel 9. 
Utöver den allmänna varning som anges i 
artikel 8.1 ska varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning av dessa varor 
vara försedd med en varningstext som 
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anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

anges i bilaga I. I den allmänna varning 
som anges i artikel 8.1 ska det ingå 
rökavvänjningsinformation i enlighet med 
artikel 9.1 b.

Den allmänna varningen ska tryckas på den 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska tryckas på den näst mest 
synliga ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning.

Den allmänna varningen ska tryckas eller –
med hjälp av klistermärken som inte kan 
avlägsnas – sättas fast på den mest synliga 
ytan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning. De 
varningstexter som förtecknas i bilaga I ska 
alterneras på ett sådant sätt att de 
förekommer regelbundet. Dessa 
varningstexter ska vara synliga på den näst 
mest synliga ytan av styckförpackningen 
och av eventuell ytterförpackning.

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, med undantag 
för den genomskinliga plastinpackning 
som ofta används i detaljhandeln, 
förutsatt att varningen på förpackningen 
under plastinpackningen är klart och 
tydligt synlig genom den. Denna 
procentandel ska ökas till 32 procent för 
medlemsstater med två officiella språk och 
till 35 procent för medlemsstater med fler 
än två officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med tre officiella språk.

3. Den varningstext som avses i punkt 1 
ska täcka 40 % av utsidan av avsedd yta på 
styckförpackningen och på eventuell 
ytterförpackning. Denna procentandel ska 
ökas till 45 procent för medlemsstater med 
två officiella språk och till 50 procent för 
medlemsstater med fler än två officiella 
språk.

3a. När det gäller styckförpackningar där 
den mest synliga ytan är större än 75 cm2

ska ytan för de varningstexter som avses i 
punkterna 2 och 3 vara minst 22,5 cm2 på 
varje sida. Denna yta ska ökas till 24 cm2

för medlemsstater med två officiella språk 
och till 26,25 cm2 för medlemsstater med 
fler än två officiella språk.

4. Den allmänna varning och den 4. Den allmänna varning och den 
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varningstext som avses i punkt 1 ska vara varningstext som avses i punkt 1 ska vara
a) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; för att ta hänsyn 
till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

a) synliga i typsnittet Helvetica med fet stil 
i svart på vit bakgrund; varningstexterna 
får sättas fast med hjälp av klistermärken 
förutsatt att dessa inte kan avlägsnas; för 
att ta hänsyn till språkkrav får 
medlemsstaterna bestämma storleken på 
typsnittet, förutsatt att den typsnittsstorlek 
som fastställs i deras lagstiftning innebär 
att texten täcker största möjliga andel av 
ytan som reserverats för den föreskrivna 
texten,

b) centrerade på den yta där de ska tryckas, 
parallellt med styckförpackningens och 
med eventuell ytterförpacknings övre kant,

b) centrerade på den yta där de ska vara 
synliga, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

c) omgivna av en svart ram som ska vara 
minst 3 mm och högst 4 mm bred inom 
ytan som reserverats för texten till 
varningen.

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.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 Artikel 11

Märkning av rökfria tobaksvaror Märkning av rökfria tobaksvaror
1. Varje styckförpackning och eventuella 
ytterförpackning för rökfria tobaksvaror 
ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

1. Varje styckförpackning och eventuella 
ytterförpackning för rökfria tobaksvaror 
ska vara försedd med följande 
hälsovarning:

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och 
är beroendeframkallande

Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
beroendeframkallande
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2. Den hälsovarning som fastställs i punkt 
1 ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

2. Den hälsovarning som fastställs i punkt 
1 ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

a) tryckas på de två största ytorna av 
styckförpackningen och på eventuella 
ytterförpackningar,

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.

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 fler än två officiella 
språk.

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.

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.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 Artikel 12
Produktbeskrivning Produktbeskrivning

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

1. Märkningen av styckförpackningen och 
av eventuella ytterförpackningar eller 
själva tobaksvaran får inte innehålla någon 
del eller något inslag som

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans egenskaper, 
hälsoeffekter, risker eller utsläpp,

a) marknadsför en tobaksvara på ett 
felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt 
eller på ett sätt som kan antas skapa en 
felaktig uppfattning om varans egenskaper, 
hälsoeffekter, risker eller utsläpp,

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
positiva hälsoeffekter eller sociala 

b) antyder att en viss tobaksvara är mindre 
skadlig än andra eller har vitaliserande, 
energigivande, läkande, föryngrande, 
naturliga, ekologiska eller på annat sätt 
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konsekvenser, positiva hälsoeffekter,
c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,

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

d) liknar ett livsmedel. d) liknar ett livsmedel,
da) syftar till att minska vissa skadliga 
ämnen i röken eller öka tobaksvarornas 
biologiska nedbrytbarhet.

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. Texter, symboler, namn, varumärken, 
figurativa eller icke figurativa tecken, 
vilseledande färger eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor som kan antyda att en viss 
tobaksvara är mindre skadlig än andra 
eller som kan vilseleda konsumenten när 
det gäller tobaksvarors skadlighet ska inte 
användas på tobaksvarors förpackningar.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 Artikel 13
Styckförpackningars utseende och innehåll Styckförpackningars utseende och innehåll

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.

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad eller ha en 
rätblocksliknande form och ha fasade 
kanter. En styckförpackning med rulltobak 
eller gör-det-själv-tobak ska vara 
förpackad i en rätblocksformad eller 
cylinderformad burk i kompositmaterial
eller 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 
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innehålla minst 20 cigaretter. En 
styckförpackning med rulltobak ska 
innehålla minst 40 gram tobak.

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, 
annat än ett uppfällbart lock. 
Cigarettpaketets uppfällbara lock får endast 
vara fästat baktill på paketet.

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.
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.

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.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 Artikel 14
Spårbarhet och säkerhetsmärkning Spårbarhet och säkerhetsmärkning

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror 
förses med en unik identitetsmärkning. 
För att säkerställa den unika 
identitetsmärkningens fullständighet ska 

1. För att möjliggöra effektiv spårning ska
medlemsstaterna kräva att unika och 
säkra identitetsmärkningar som inte kan 
kopieras eller avlägsnas (nedan kallade 
unika identitetsmärkningar), såsom koder 
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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 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 märken, sätts fast på eller utgör en 
del av alla styckförpackningar och 
förpackningar samt eventuella 
ytterförpackningar för cigaretter. 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 
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. I de medlemsstater där 
tobaksvaror förses med skattemärken kan 
de unika identifieringsmärkningarna 
tryckas på skattemärkena eller användas 
tillsammans med ett digitalt skattemärke i 
osynligt bläck.

2. Den unika identitetsmärkningen ska göra 
det möjligt att fastställa

2. Den unika identitetsmärkningen ska göra 
det möjligt att fastställa

a) datum och plats för tillverkning, a) datum och plats för tillverkning,

b) tillverkningsanläggningen, b) tillverkningsanläggningen,
c) den maskin som använts för 
tillverkningen,

c) den maskin som använts för 
tillverkningen,

d) produktionsskiftet eller 
tillverkningstillfället,

d) produktionsskiftet eller 
tillverkningstillfället,

e) produktnamnet, e) produktbeskrivningen,

f) den avsedda återförsäljningsmarknaden, f) den avsedda återförsäljningsmarknaden,

g) den avsedda leveransvägen,
h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

h) i tillämpliga fall, importören till 
unionen,

i) den faktiska leveransvägen från 
tillverkning till det första
återförsäljningsstället, inklusive alla
lageranläggningar som använts,

i) den avsedda och faktiska leveransvägen, 
leveransdatumet, leveransens destination, 
mottagaren och avreseplatsen från 
tillverkning till den första kund som inte 
är anknuten till tillverkaren eller 
importören, inklusive dennes 
lageranläggningar och alla skatteupplag 
som använts,

j) identiteten på alla köpare från j) identiteten på alla köpare från 
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tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

tillverkning till det första 
återförsäljningsstället,

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till det första 
återförsäljningsstället.

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.

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. Denna skyldighet kan uppfyllas 
genom registrering i aggregerad form, 
exempelvis av ytterförpackningar, under 
förutsättning att spårning av 
styckförpackningar fortfarande är möjlig.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig 
utrustning för att registrera tobaksvaror 
som köps, säljs, lagras, transporteras eller 
hanteras på annat sätt, och detta till alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

4. Medlemsstaterna ska se till att tillverkare 
av tobaksvaror tillhandahåller nödvändig, 
av medlemsstaterna fastställd utrustning 
för att registrera tobaksvaror som köps, 
säljs, lagras, transporteras eller hanteras på 
annat sätt, och detta till alla ekonomiska 
aktörer som är inblandade i handel med 
tobaksvaror, från tillverkaren till den sista 
ekonomiska aktören innan det 
första återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Utrustningen ska kunna 
läsa och överföra uppgifterna elektroniskt 
till en anläggning för datalagring i enlighet 
med punkt 6.

5. Registrerade uppgifter kan inte kan
ändras eller raderas av någon ekonomisk 
aktör inblandad i handel med tobaksvaror, 

5. Registrerade uppgifter ska överföras till 
en databas utan fördröjningar. 
Uppgifterna kan inte ändras eller raderas 
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men den ekonomiska aktör som införde 
uppgifterna och andra ekonomiska aktörer 
som är direkt berörda av transaktionen, till 
exempel leverantören eller mottagaren, kan 
kommentera tidigare inlämnade uppgifter. 
Den berörda ekonomiska aktören ska lägga 
till de korrekta uppgifterna och en 
hänvisning till den föregående inmatning 
som anses kräva rättelse. I undantagsfall 
och efter inlämnande av tillräckligt 
underlag, får den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där registreringen skedde 
eller den behöriga myndigheten i den 
importerande medlemsstaten, om 
registreringen skedde utanför unionen, 
godkänna att de tidigare registrerade 
uppgifterna ändras eller raderas.

av någon ekonomisk aktör inblandad i 
handel med tobaksvaror, men den 
ekonomiska aktör som införde uppgifterna 
och andra ekonomiska aktörer som är 
direkt berörda av transaktionen, till 
exempel leverantören eller mottagaren, kan 
kommentera tidigare inlämnade uppgifter. 
Den berörda ekonomiska aktören ska lägga 
till de korrekta uppgifterna och en
hänvisning till den föregående inmatning 
som anses kräva rättelse. I undantagsfall 
och efter inlämnande av tillräckligt 
underlag, får den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där registreringen skedde 
eller den behöriga myndigheten i den 
importerande medlemsstaten, om 
registreringen skedde utanför unionen, 
godkänna att de tidigare registrerade 
uppgifterna ändras eller raderas. De 
registrerade uppgifterna ska förvaras 
under en period av fyra år från 
tillverkningstillfället om inte någon 
medlemsstat eller kommissionen begär en 
förlängning av denna period på grund av 
en pågående utredning.

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 
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 

6. Medlemsstaterna ska kontrollera 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 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 utses av 
kommissionen. De kostnader som uppstår 
till följd av avtalet med revisorn och 
databasens förvaltningsavdelningar ska 
bäras av tobakstillverkarna och 
tobaksimportörerna. Medlemsstaterna ska 
säkerställa de erforderliga anläggningarnas 
fulla öppenhet och ständiga 
onlinetillgänglighet för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, kommissionen och 



PE508.048v03-00 42/62 AD\940929SV.doc

SV

dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

den oberoende tredje parten.
Medlemsstaterna eller kommissionen ska
ge tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, på villkor att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska 
se till att tillträde till en databas ges 
endast där så krävs för ändamålet att 
upptäcka eller utreda olaglig handel och 
endast om uppgifterna i databasen 
skyddas och behandlas som konfidentiella 
uppgifter. Uppgifterna får i synnerhet inte 
delas med personer eller organisationer 
som inte är involverade i utredningen 
eller i senare förfaranden.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i direktiv 95/46/EG.

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i direktiv 95/46/EG.

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

8. Utöver den unika och säkra
identitetsmärkningen, som inte kan 
kopieras, 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 
avlägsnas eller utplånas och inte på något 
sätt får döljas eller brytas, inbegripet 
genom skattemärken, prismärkning eller 
andra inslag som krävs enligt lagstiftning.

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

9. Kommissionen ska senast …* ges 
befogenhet att – med beaktande av 
befintliga metoder, tekniker och 
affärsmässiga förhållanden och av 
globala standarder för spårning och 
kontroll av konsumtionsvaror med snabb 
omsättning samt relevanta krav enligt 
WHO:s protokoll för att stoppa olaglig 
handel med tobaksvaror, fogat till 
ramkonventionen om tobakskontroll –
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 

a) fastställa centrala delar (som 
varaktighet, förnybarhet, nödvändig 
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sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal som 
avses i punkt 6, inbegripet övervakning och 
utvärdering av avtalen,

sakkunskap, konfidentialitet) i de avtal som 
avses i punkt 6, inbegripet övervakning och 
utvärdering av avtalen,

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och tillhörande 
funktioner är fullt förenliga med varandra i 
hela unionen,

b) fastställa tekniska standarder för att se 
till att de system som används för den 
unika identitetsmärkningen och tillhörande 
funktioner är fullt förenliga med varandra i 
hela unionen,

c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering, samt för att anpassa den till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskap och teknik.

c) fastställa tekniska standarder för 
säkerhetsmärkningen och dess eventuella 
alternering.

9a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa de tekniska standarderna för 
säkerhetsmärkningen till den 
vetenskapliga, marknadsrelaterade och 
tekniska utvecklingen.

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
finskuren tobak för rulltobak ska undantas 
från tillämpningen av punkterna 1–8 under 
en period av tio år efter det datum som 
avses i artikel 25.1.

___________
* OJ: please insert date: twelve months 
after the entry into force of this Directive.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Avdelning II – kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tobak för användning i munnen Rökfria tobaksvaror

Motivering

Tobak för användning i munnen hör till kategorin rökfria tobaksvaror. För att spegla 
relationen mellan de två begreppen bör kapitlets rubrik därför ändras på motsvarande sätt.
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Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa 
maximigränsvärden för giftiga eller 
cancerframkallande ämnen som ingår i 
rökfria tobaksvaror som släpps ut på 
marknaden. Ämnena och de obligatoriska 
gränsvärdena anges närmare i bilaga IIa. 

Motivering

Härigenom ersätts ett förbud mot tobak för användning i munnen med en 
produktkvalitetsstandard för all rökfri tobak. I stället för att förbjuda de minst farliga rökfria 
tobaksvarorna kommer detta att leda till att de farligaste varorna försvinner från marknaden, 
vilket är förenligt med hälsomålen i samband med den inre marknaden. Detta avsnitt speglar 
de regleringsrekommendationer från WHO:s studiegrupp om reglering av tobaksvaror som 
ingår i rapporten om de vetenskapliga grunderna för reglering av tobaksvaror (Report on the 
Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical Report Series, nr 955, 
2010).

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 
i syfte att anpassa de ämnen och 
gränsvärden som avses i punkt 1a och 
fastställs i bilaga IIa, med beaktande av 
den vetenskapliga utvecklingen och 
internationellt överenskomna standarder 
samt principerna om proportionalitet och 
icke-diskriminering och målet att vid 
utvecklingen av den inre marknaden 
inbegripa en hög hälsoskyddsnivå.
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Motivering

Kommissionen ges härigenom befogenhet att anpassa regleringsramen, t.ex. genom att 
inkludera tungmetaller eller andra cancerframkallande ämnen när detta är motiverat.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 Artikel 16

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

Gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror

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
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror till konsumenter i unionen.

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 
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webbplatserna som används för 
ändamålet och alla relevanta uppgifter för 
att kunna identifiera webbplatsen.

1a. Medlemsstaterna ska på sina 
territorier förbjuda utdelning av gratis 
eller rabatterade tobaksvaror och 
mottagande av förpackningar som redan 
öppnats i utbyte mot nya, förseglade 
förpackningar, oavsett vilka kanaler som 
används.

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.
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.
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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.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Anmälan av tobaksvaror av ny typ och 
beviljande av tillstånd före utsläppande på 

marknaden av tobaksvaror som medför 
lägre risker

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför lägre 
risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
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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

myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ 
som de avser att släppa ut på marknaden i 
de berörda medlemsstaterna och för vilka 
de avser att, baserat på solida 
vetenskapliga belägg, göra påståenden om 
minskad skadlighet eller lägre risker 
jämfört med konventionella tobaksvaror. 
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 54

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft, särskilt när det 
gäller dess ingredienser och utsläpp,

a) tillgängliga vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, effekt på passiv 
rökning, beroendeframkallande effekt och 
attraktionskraft, särskilt när det gäller dess 
ingredienser och utsläpp,

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska ålägga 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
att till de behöriga myndigheterna 
överlämna den information som krävs 
enligt punkt 1 a, 1 b och 1 c efter det att 
innehållet och slutsatserna verifierats av 
oberoende vetenskapliga organ.
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Ändringsförslag 56

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. 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. I samband 
med utsläppande på marknaden av 
tobaksvaror som medför lägre risker ska
medlemsstaterna ha rätt att införa ett 
tillståndssystem och ta ut en 
proportionerlig avgift.

Medlemsstaterna ska ha rätt att för varor 
som medför lägre risker fastställa 
särskilda bestämmelser om 
konsumentinformation, förpackning och 
märkning, ingredienser och utsläpp samt 
metoderna för att mäta tjär-, nikotin och 
kolmonoxidhalterna. Medlemsstaterna 
ska anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen.

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför lägre 
risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i 
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 12.33.

3. Tobaksvaror av ny typ som medför 
lägre risker och som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Tobaksvaror som medför 
lägre risker ska omfattas av särskilda 
bestämmelser som fastställs av 
medlemsstaterna enligt punkt 2. Vilka 
bestämmelser som gäller beror på om 
produkterna omfattas av definitionen av 
rökfria tobaksvaror i led 29 i artikel 2 eller 
tobaksvaror för rökning i led 33 i artikel 2.

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 2 led 36a. När 
myndigheterna väl har vetenskapliga belägg för att någon tobaksvara av ny typ medför lägre 
risker kommer det att behöva fastställas effektiva bestämmelser som garanterar att 
konsumenterna informeras i vederbörlig ordning. Underlåtelse att göra detta skulle hindra 
investeringar i forskning, utveckling och innovation samt produktion och saluföring av 
sådana varor, som utformats för att för konsumenterna vara ett mindre skadligt alternativ än 
konventionella tobaksvaror.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På grundval av oberoende, 
tillförlitliga och verifierbara vetenskapliga 
och tekniska rön ska kommissionen inom 
två år efter detta direktivs ikraftträdande 
och i enlighet med artikel 22 anta 
delegerade akter i syfte att fastställa 
bestämmelser om utvärdering, 
förpackning, märkning, ingredienser, 
utsläppande på marknaden, presentation, 
försäljning och konsumentinformation i 



AD\940929SV.doc 51/62 PE508.048v03-00

SV

samband med nya tobaksvaror som är 
betydligt mindre skadliga än traditionella 
tobaksvaror. 

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 Artikel 18
Nikotinprodukter Nikotinprodukter

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

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

a) Produkter med ett nikotininnehåll som 
överstiger 2 mg per enhet.

a) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 2 mg per enhet.

b) Produkter med en nikotinhalt som 
överstiger 4 mg per ml.

b) Produkter med en nikotinkoncentration
som överstiger 4 mg per ml.

c) Produkter vilka vid avsedd användning 
leder till en genomsnittlig maximal 
plasmakoncentration som överskrider 4 
mg nikotin per ml.

1a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
nikotinprodukter som har godkänts i 
enlighet med direktiv 2001/83/EG. 
Produkter som inte omfattas av punkt 1 
får släppas ut på marknaden om de är 
förenliga med detta direktiv.
1b. Medlemsstaterna ska se till att 
nikotinprodukter är förenliga med 
gällande unionslagstiftning på 
konsumentskydds- och säkerhetsområdet 
och på andra relevanta områden.
1c. Senast tolv månader efter detta 
direktivs ikraftträdande ska varje 
medlemsstat till kommissionen överlämna 
en rapport om de åtgärder som den 
vidtagit för att genomföra och 
upprätthålla den lagstiftning som 
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fastställs i bilaga IIb såsom den tillämpas 
på nikotinprodukter samt om åtgärdernas 
verkan.
1d. Medlemsstaterna ska införa ett förbud 
mot användning av nikotinprodukter på 
allmän plats.
1e. Medlemsstaterna ska införa en 
minimiålder för tillgång till 
nikotinprodukter.

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.

2. Kommissionen ska, i samråd med 
berörda parter och medlemsstaterna, 
senast den 1 april 2017 genomföra en 
studie om nikotinprodukter. I denna 
studie ska man överväga huruvida det 
finns ett behov av särskild lagstiftning om 
nikotinprodukter.

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:

3. Om inte annat följer av 
bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 12 
ska varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning av nikotinprodukter som 
inte omfattas av direktiv 2001/83/EG vara 
försedda med följande hälsovarning:

Denna produkt innehåller nikotin och kan 
skada din hälsa

Denna produkt innehåller nikotin och 
skadar din hälsa

4. Den hälsovarning som avses i punkt 3 
ska uppfylla kraven i artikel 10.4. 
Dessutom ska den

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,

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.

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 

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, layout, utformning och 
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alternering. alternering.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Denna produkt kan skada din hälsa Denna produkt kan skada din hälsa och är 
beroendeframkallande.

Motivering

Växtbaserade produkter bör grupperas tillsammans med tobaksvaror, och samma 
bestämmelser bör tillämpas på dem.

Ändringsförslag 61

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 fler 
än två officiella språk.

Ändringsförslag 62

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, 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 4.3, 4.4, 6.2a, 6.3, 
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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].

6.9, 6.10, 8.4, 9.3, 11.3, 13.4, 14.9, 14.9a, 
15, 17.3a och 18.5 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive].

Ändringsförslag 63

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 4.3, 4.4, 6.2a, 6.3, 6.9, 6.10, 
8.4, 9.3, 11.3, 13.4, 14.9, 14.9a, 15, 17.3a
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.

Ändringsförslag 64

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 

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4.3, 4.4, 6.2a, 6.3, 6.9, 6.10, 8.4, 
9.3, 11.3, 13.4, 14.9, 14.9a, 15, 17.3a 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 
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kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetandet av rapporten ska 
kommissionen biträdas av vetenskapliga 
och tekniska experter för att få tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter.

Vid utarbetandet av rapporten ska 
kommissionen biträdas av vetenskapliga 
och tekniska experter från 
medlemsstaterna för att få tillgång till alla 
nödvändiga uppgifter.

Ändringsförslag 66

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 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 

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i enlighet med 
fördraget bibehålla eller anta strängare 
bestämmelser rörande tillverkning, 
import, försäljning och konsumtion av 
tobaksvaror, om de anser sådana 
bestämmelser vara nödvändiga för att 
skydda folkhälsan, såvitt bestämmelserna 
ligger utanför tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i detta direktiv.
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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.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 18
months]. De ska genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 24
months]. De ska genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force + 24
months]:

Medlemsstaterna får tillåta att följande 
produkter, som inte uppfyller kraven i detta 
direktiv, släpps ut på marknaden till och 
med den [Publications Office, please insert 
the exact date: entry into force + 48
months]:

Motivering

Medlemsstaterna bör ges mer tid för en anpassning till de nya bestämmelserna.



AD\940929SV.doc 57/62 PE508.048v03-00

SV

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rullcigaretter.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 26 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Nikotinprodukter som innehåller 
nikotin under de gränsvärden som anges i 
artikel 18.1.

b) Nikotinprodukter.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 18 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att andra 
tobaksvaror än cigaretter och 
rullcigaretter, som inte uppfyller kraven i 
detta direktiv, släpps ut på marknaden till 
och med den [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months].

Motivering

Enligt skäl 18 i direktiv 2001/37/EG bör det fastställas tillräckligt långa övergångsperioder 
för att nödvändiga ändringar i produktionen ska kunna göras och för att lager, särskilt för 
andra varor än cigaretter, ska kunna tömmas.
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIa
Högsta tillåtna halt i rökfri tobak, toxin 

per viktenhet torr tobak:
NNN (N-nitrosonornikotin) plus NNK (4-
(metylnitrosamin)-1-(3-pyridyl)-1-
butanon): 2.0 mg/kg
B(a)P (bens[a]pyren): 5.0 µg/kg

Motivering

Denna tabell återger de toxicitetsrekommendationer från WHO:s studiegrupp om reglering 
av tobaksvaror som ingår i rapporten om de vetenskapliga grunderna för reglering av 
tobaksvaror (Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation, WHO Technical 
Report Series, nr 955, 2010).

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Bilaga IIb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IIb
EU-lagstiftning som är tillämplig på 

nikotinprodukter
Allmän säkerhet:
Direktiv 2001/95/EG om allmän 
produktsäkerhet, särskilt när det gäller 
systemet för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) – underrättelser och varningar 
om farliga produkter
Förpackning och märkning:
Direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen
Direktiv 99/45/EEG om farliga preparat
Förordning (EG) nr 1272/2008 om 
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klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar – tillämplig 
från och med 2015
Kemikaliesäkerhet:
Förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach)
Elsäkerhet:
Direktiv 2006/95/EG om elektrisk 
utrustning avsedd för användning inom 
vissa spänningsgränser
Direktiv 2004/108/EG om 
elektromagnetisk kompatibilitet
Direktiv 2011/65/EU om begränsning av 
användning av vissa farliga ämnen (vid 
behov)
Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs 
av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning
Direktiv 2006/66/EG om batterier
Mått och vikt:
Direktiv 76/211/EEG om 
färdigförpackning av vissa varor efter vikt 
eller volym
Direktiv 2007/45/EG om färdigförpackade 
varors nominella mängder
Affärsmetoder:
Direktiv 97/7/EG om distansavtal
Direktiv 2000/31/EG om elektronisk 
handel
Direktiv 2006/114/EG om vilseledande 
och jämförande reklam
Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder

Motivering

Vad avser nikotinprodukter bör medlemsstaterna tillämpa gällande konsument- och 
säkerhetslagstiftning. Rapporteringskravet kommer att innebära att man går mer systematiskt 
tillväga samt utgöra grunden för en översyn från kommissionens sida senast i april 2017.
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER BIDRAG FRÅN BERÖRDA PARTER1

Organisation
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/

                                               
1 Förteckningen är inte uttömmande.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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