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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 av 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
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 
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människor.

Or. en

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 2
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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 3
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 behövs för 
tillverkning av tobaksvaror bör tillåtas 
även om de leder till en karakteristisk 
smak, under förutsättning att de är 
nödvändiga vid tillverkningen. 
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.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 6 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 4
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 

utgår
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konsumtionsmönster.

Or. en

Motivering

Ur ett inremarknadsperspektiv bör inte vissa tobaksvaror gynnas framför andra.

Ändringsförslag 5
Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 12 i förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(30) Den gränsöverskridande 
distansförsäljningen av tobaksvaror 
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv. Därför bör det vara 
förbjudet med gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets (34) I Europaparlamentets och rådets 
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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.

direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1

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 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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 8
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

                                               
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67, i dess senast ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/62/EU, EUT L 174, 1.7.2011, s. 74.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 9
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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 10
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 

(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: 
metoden för att bestämma om en 
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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.

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, och
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 16 i förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 2– stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. nödvändig tillsats: en ingrediens som 
är absolut nödvändig vid tillverkning av 
tobaksvaror,

Or. en

Motivering

För att förtydliga artikel 6 i förslaget till direktiv krävs det att det införs en definition av 
”nödvändig tillsats”.

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 2– stycke 1 – 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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 2– stycke 1 – 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 

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I artikel 3.1 fastställs de högsta tillåtna utsläppen för cigaretter som släpps ut på marknaden 
eller tillverkas i medlemsstaterna, vilket innebär att tillämpningsområdet för förslaget till 
direktiv påverkas direkt. Därmed betraktas de högsta tillåtna utsläppen som väsentliga delar 
av en lagstiftningsakt, varför varje ändring av dessa delar bör omfattas av det ordinarie 
lagstftningsförfarandet.

Ändringsförslag 16
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Användning av alla tillsatser som är absolut nödvändiga vid tillverkning av tobaksvaror bör 
tillåtas enligt förslaget till direktiv. Det krävs därför att detta kommer till uttryck i texten.

Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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. 

Or. en

Motivering

Utarbetande och fastställande av ytterligare bestämmelser bör ske i form av delegerade akter 
och inte genomförandeakter. De senare skulle kunna användas i fall där man vill uppnå ett 
genomförande av de bestämmelser som redan fastställts.

Ändringsförslag 18
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av punkterna 1 och 2 visar 
att en viss icke nödvändig 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.

Or. en
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Motivering

Användning av alla tillsatser som är absolut nödvändiga vid tillverkning av tobaksvaror bör 
tillåtas enligt förslaget till direktiv. Det krävs därför att detta kommer till uttryck i texten.

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Motivering

För att garantera en enhetlig behandling av alla tobaksvaror och förhindra en fragmentering 
av marknaden bör undantaget utgå.

Ändringsförslag 20
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 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.
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Or. en

Motivering

En hänvisning till grafisk fullständighet och synlighet ingår redan i skäl 23, och det är därför 
inte nödvändigt att upprepa detta mål i artikeln.

Ändringsförslag 21
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.

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

Or. en

Motivering

I artikel 8.3 fastställs redan att den allmänna varningen och informationstexten ska tryckas 
på styckförpackningens sidor och, när det gäller rulltobak, att informationstexten ska tryckas 
på den yta som blir synlig när styckförpackningen öppnas. Hälsovarningarnas format 
fastställs också i artikel 9. Därför är det olämpligt att fastställa hälsovarningarnas placering 
och format genom delegerade akter.

Ändringsförslag 22
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) reproduceras i enlighet med de format 
och proportioner, samt den layout och 
utformning som fastställs av 
kommissionen i enlighet med punkt 3, och

utgår

Or. en

Motivering

Dessa aspekter har redan specificerats i artikel 9.3, vilket innebär att denna bestämmelse är 
en upprepning.
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Ändringsförslag 23
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,
__________________

* EUT, vänligen för in datum: sex 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ange en tidsfrist för kommissionen när det gäller att fastställa ett 
bildbibliotek, så att artikel 9 genomförs på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag 24
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bestämma layout, utformning och
alternering för hälsovarningarna,

Or. en

Motivering

I artikel 9.1 fastställs redan att de kombinerade hälsovarningarna ska placeras på den övre 
kanten av styckförpackningen och av eventuell ytterförpackning. Dessutom fastställs även 
proportionerna och formaten i artikel 9.1. Följaktligen är det olämpligt att fastställa 
hälsovarningarnas format, placering och proportioner genom delegerade akter.

Ändringsförslag 25
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

I artikel 7.3 fastställs allmänna bestämmelser som ska garantera hälsovarningarnas grafiska 
fullständighet och synlighet. Därmed omfattar den artikeln väsentliga delar av en 
lagstiftningsakt, varför varje avvikelse bör anges i lagstiftningsakten.

Ändringsförslag 26
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Fastställande av nya skyldigheter med avseende på de relevanta tobaksvarorna påverkar 
tillämpningsområdet för artiklarna 8–10. Det bör därför förbli medlagstiftarnas ansvar och 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 27
Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna tobaksvara kan skada din hälsa och Denna tobaksvara skadar din hälsa och är 
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är beroendeframkallande beroendeframkallande

Or. en

Motivering

Antingen har en vara negativa hälsoeffekter eller har den det inte. Varningen bör vara klar 
och tydlig när det gäller varans skadlighet.

Ändringsförslag 28
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det finns inget direkt samband mellan en cigarett med en diameter på mindre än 7,5 mm och 
nyrekrytering av rökare. Det är inte diametern i sig, utan symbolerna, de figurativa tecknen, 
texterna osv., dvs. den vilseledande porträtteringen av varan, som leder till en felaktig 
uppfattning om vissa positiva effekter hos en vara. I rådets direktiv 2011/64/EU definieras en 
cigarett på grundval av sin längd och inte sin diameter.

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad. En styckförpackning 

1. En styckförpackning med cigaretter ska 
vara rätblocksformad och ha skarpa 
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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.

kanter. 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.

Or. en

Motivering

För att undanröja oklarheter om ett pakets kanter bör en konkret hänvisning till typen av 
kanter inkluderas.

Ändringsförslag 30
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att fastställa mer detaljerade regler 
avseende form och storlek på 
styckförpackningar i den mån sådana 
regler är nödvändiga för att säkerställa 
hälsovarningarnas fulla synlighet och 
fullständighet före det första öppnandet, 
under öppnandet och efter det att 
styckförpackningen åter stängts.

utgår

Or. en

Motivering

Både formen och storleken har angetts tydligt i själva lagstiftningsakten (rätblocksformad 
förpackning med hälsovarningar som ska täcka 75 procent av utsidan av både framsidan och 
baksidan, höjd, bredd osv.). Ett mer långtgående steg vore en fullständig harmonisering, 
vilket bör vara ett beslut som i så fall fattas av lagstiftaren.

Ändringsförslag 31
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Formen för en styckförpackning med cigaretter och formen för en styckförpackning med 
rulltobak fastställs i artikel 13.1 i förslaget till direktiv. Därför bör även fastställandet av en 
obligatorisk form för styckförpackningar med andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 32
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 
senast …* för att
__________________

* EUT, vänligen för in datum: 
tolv månader efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ange en tidsfrist för kommissionen när det gäller att fastställa centrala 
delar i ett avtal och tekniska standarder vad gäller den unika identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkningen, så att artikel 14 genomförs på ett korrekt sätt.
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Ändringsförslag 33
Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. en

Motivering

Nödvändig anpassning till den föreslagna ändringen av inledningen i artikel 14.9 i förslaget 
till direktiv.

Ändringsförslag 34
Förslag till direktiv
Artikel 14– punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Or. en

Motivering

Nödvändig anpassning till den föreslagna ändringen av inledningen i artikel 14.9 i förslaget 
till direktiv.

Ändringsförslag 35
Förslag till direktiv
Avdelning 2 – kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tobak för användning i munnen Rökfria tobaksvaror
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Or. en

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.

Ändringsförslag 36
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska ålägga 
återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande försäljning till 
konsumenter i unionen att registrera sig 
hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där återförsäljningsstället är 
etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten 
befinner sig. Återförsäljningsställen som 
är etablerade utanför EU måste registrera 
sig hos behöriga myndigheter i den 
medlemsstat där den faktiska eller 
potentiella konsumenten befinner sig.
Alla återförsäljningsställen som avser att 
bedriva gränsöverskridande 
distansförsäljning ska lämna in minst 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna:

1. Medlemsstaterna ska förbjuda
gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror till konsumenter i unionen.

Or. en

Motivering

Ett av målen med förslaget till direktiv är att begränsa tillgången till tobaksvaror för barn 
och ungdomar. Att tillåta internetbaserad försäljning skulle inte leda till att detta mål uppnås.

Ändringsförslag 37
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a



PE508.048v01-00 24/32 PA\931507SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Namn eller företagsnamn och 
permanent adress för det 
verksamhetsställe varifrån tobaksvarorna 
tillhandahålls.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Startdatum för verksamheten att med 
användning av informationssamhällets 
tjänster erbjuda gränsöverskridande 
distansförsäljning till allmänheten av 
tobaksvaror.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska offentliggöra den 
fullständiga förteckningen över alla 
återförsäljningsställen som är 
registrerade hos dem i enlighet med de 
regler och skyddsåtgärder som fastställs i 
direktiv 95/46/EG. Återförsäljningsställen 
får släppa ut tobaksvaror på marknaden i 
form av distansförsäljning först när 
namnet på återförsäljningsstället har 
offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det är nödvändigt för att säkerställa 
och lättare kontrollera att reglerna följs, 
får den medlemsstat som är 
destinationsland kräva att 
återförsäljningsstället utser en fysisk 
person som ska ansvara för att verifiera 
att tobaksvarorna, innan de når 
konsumenten, följer de nationella 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv i den medlemsstat som 
är destinationsland.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Återförsäljningsställen som bedriver 
distansförsäljning ska vara utrustade med 
ett system för ålderskontroll, som vid 
tidpunkten för försäljningen kontrollerar 
att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen 
i den medlemsstat som är 
destinationsland. Återförsäljaren eller den 
utsedda fysiska personen ska 
tillhandahålla de behöriga myndigheterna 
en beskrivning av ålderskontrollsystemets 
detaljer och funktion.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter om konsumenten får 
endast behandlas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och får inte lämnas ut 
till tillverkaren av tobaksvaror eller till 
företag som ingår i samma koncern eller 
till andra tredje parter. Personuppgifter 
får inte användas eller överföras utöver 
vad som är nödvändigt för det aktuella 
köpet. Detta gäller också om 
återförsäljningsstället utgör en del av 
tobakstillverkaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Analyser har visat att e-cigaretter innehåller kemikalier och komponenter som utgör en fara 
för konsumenterna. 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. Inte bara nikotinkoncentrationen, utan även en 
blandning av alla ämnen är av relevans. Konsumenterna uppger också att de använder 
e-cigaretter huvudsakligen för att sluta röka och ser dem som ett läkemedel. Därför bör de 
också omfattas av ett tillståndsförfarande i enlighet med direktiv 2001/83/EG.

Ändringsförslag 45
Förslag till direktiv
Artikel 18– punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
nikotinprodukter inte säljs till personer 
som underskrider åldersgränsen för köp 
av tobaksvaror.

Or. en

Ändringsförslag 46
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en



PE508.048v01-00 28/32 PA\931507SV.doc

SV

Ändringsförslag 47
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 50
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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:

utgår

Denna produkt innehåller nikotin och 
kan skada din hälsa

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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.

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 22 för 
att anpassa kraven i punkterna 3 och 4 till 
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen och för att anta och anpassa 
bestämmelser om hälsovarningarnas 
placering, format, layout, utformning och 
alternering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – 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 
+ 36 months]:

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ge medlemsstaterna ytterligare tid att anpassa sig till ändringarna med 
tanke på att vissa medlemsstater, och därmed även företag, särskilt små och medelstora 
företag, och lantbrukare kommer att beröras av direktivet i högre grad än andra.

Ändringsförslag 54
Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Nikotinprodukter.
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Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 18 i förslaget till direktiv.
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER BIDRAG FRÅN BERÖRDA PARTER1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 Förteckningen är inte uttömmande.


