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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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.
Genom ett obligatoriskt upprättande av en 
förteckning över farliga eller potentiellt 
farliga ingredienser skulle allmänheten 
garanteras större öppenhet angående
tobaksvarors skadliga effekter och 
sammansättning, samtidigt som 
tobaksvarutillverkarnas kommersiella och 
immateriella rättigheter beaktas på lämpligt 
sätt, samtidigt som unionens 
internationella skyldigheter i 
WTO-fördragen, bestämmelserna om 
tekniska handelshinder och avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips) uppfylls.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
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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.

farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en icke-
tobaksdominerande smak eller 
traditionella smaker såsom mentol, som 
kan påverka konsumtionsmönster eller gör 
att människor lättare börjar konsumera 
tobak.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Eftersom direktivet främst inriktas på 
ungdomar bör tobaksvaror som framför allt 
används av äldre konsumenter, dvs. andra 
tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och 
rökfria tobaksvaror, förutom tobak för 
användning i näsan, 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.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bestämmelserna om märkning måste (22) Bestämmelserna om märkning måste 
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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.

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. En oberoende förhandsstudie 
måste genomföras för att kunna bedöma 
huruvida 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 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

(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” eller 
”ekologisk”. Om förpackningen ger ett 
vilseledande intryck av att cigaretterna är
mindre skadliga måste hälsovarningarna 
anpassas därefter. Kommissionen ombes 
genomföra en vetenskaplig undersökning
om vilken effekt dessa produkter faktiskt 
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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.

har på tobakskonsumtionen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Betydande mängder av olagliga 
produkter, som inte uppfyller kraven i 
direktiv 2001/37/EG, släpps ut på 
marknaden och uppgifter tyder på att 
mängderna kan komma att öka. Sådana 
produkter undergräver den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller kraven och det 
skydd som lagstiftningen om 
tobakskontroll ger. Dessutom åläggs 
unionen genom ramkonventionen att 
bekämpa olagliga produkter, som en del av 
en övergripande politik för tobakskontroll.
Därför bör bestämmelser införas om att 
styckförpackningar och alla 
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 man 
kan bekämpa olaglig handel med 
tobaksvaror vid i synnerhet EU:s yttre 
gränser och även från tredjeländer och så
att man kan övervaka och bättre tillse att de 
uppfyller kraven i detta direktiv. Dessutom 
bör bestämmelser fastställas om införande 
av en säkerhetsmärkning, inom ramen för 
autentisering av styckenheter, som 
underlättar kontrollen av huruvida 
produkterna är äkta eller inte. Unionen och 
dess medlemsstater bör vidta och skärpa 
åtgärderna mot smuggling och 
förfalskning genom att förbättra 
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kontrollerna i produkternas 
distributionskedjor och straffa kriminella 
nätverk.

Ändringsförslag 7

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 och 
internetförsäljningen av tobaksvaror, 
liksom gratis utdelning eller försäljning 
till rabatterat pris av tobaksvaror,
underlättar ungdomars tillgång till dessa 
och riskerar att undergräva efterlevnaden 
av lagstiftningen om tobakskontroll, 
särskilt detta direktiv, och bör därför 
förbjudas i enlighet med riktlinjerna för 
genomförandet av ramkonventionen om 
tobakskontroll, som EU är part i.
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.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 31
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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
försäljningen och konsumtionen av dem 
bör därför begränsas genom i synnerhet 
utbildning och åtgärder för att förebygga 
att människor börjar röka. Av detta skäl 
är det viktigt att övervaka utvecklingen av 
tobaksvaror av nya typer samt deras 
tillverkningsmetoder och 
försäljningskanaler. 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.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(40) En medlemsstat som anser det 
nödvändigt att behålla strängare nationella 
bestämmelser i frågor som omfattas av 
detta direktiv bör tillåtas göra detta om de 
gäller för alla produkter utan åtskillnad och 
motiveras av tvingande behov med 
avseende på skyddet för folkhälsan. En 
medlemsstat bör också av skäl som hänför 
sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
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för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna samt vara förenliga med 
internationella WTO-åtaganden.
Strängare nationella bestämmelser måste 
förhandsanmälas till och godkännas av 
kommissionen med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 
direktiv.

Motivering

EU bör respektera de internationella åtaganden som man har kommit överens om med sina 
handelspartner.

Ändringsförslag 10

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 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

(41) Medlemsstaterna bör ha frihet att 
behålla eller införa nationell lagstiftning 
som gäller för inhemska och importerade
produkter utan åtskillnad i frågor som inte 
omfattas av detta direktiv, förutsatt att den 
är förenlig med fördraget och WTO:s 
bestämmelser samt inte äventyrar den fulla 
tillämpningen av detta direktiv. Därmed 
kan medlemsstaterna exempelvis behålla 
eller införa bestämmelser om 
standardisering av förpackningar för andra
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
begränsar tillämpningen av detta direktiv
och att de är förenliga med fördraget. De 
ska även vara förenliga med WTO:s 
bestämmelser, särskilt inom ramen för 
avtalet om tekniska handelshinder och 
avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips), samt med 
ingångna åtaganden inom ramen för 
bilaterala handels- och investeringsavtal 
som vanligtvis innehåller undantag 
avseende folkhälsan. Bestämmelserna bör 
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utgöra ytterligare ett verktyg för att 
bekämpa förfalskning av de produkter 
som avses i detta direktiv. För tekniska 
föreskrifter krävs förhandsanmälan enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) I detta avseende får 
medlemsstaterna komplettera 
bestämmelserna i detta direktiv genom att 
vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda 
EU-medborgarnas hälsa. De 
medlemsstater som har väsentlig nytta av 
skatter och avgifter på tillverkning och 
försäljning av tobak kan till exempel 
kraftigt uppmanas att använda dessa 
medel för att finansiera förebyggande 
informationskampanjer i medierna och 
med inriktning på ungdomar och skolor.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Detta direktiv får inte leda till en 
försämring av levnadsvillkoren för de 
invånare som är beroende av den 
europeiska tobaksodlingen och ofta bor i 
missgynnade områden. Eftersom syftet 
med direktivet endast är att avråda från 
konsumtion av tobaksvaror, måste de 
socioekonomiska återverkningarna på de 
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invånare som är beroende av denna 
odling alltid beaktas vid beslut om 
ingredienser och tillsatser. De europeiska 
odlingarna bör skyddas eftersom de bara 
utgör en marginell andel av 
konsumtionen i EU och samtidigt bidrar 
till ekonomisk stabilitet i vissa europeiska 
regioner med få produktionsalternativ. Att 
minska eller upphöra med odlingarna i 
EU skulle inte påverka konsumtionsnivån 
alls, utan ge upphov till ökad import från 
tredjeländer och en sämre kvalitet.

Motivering

Odlingsindustrin är den svagaste länken i tobaksproduktionskedjan, och därför är det 
nödvändigt att skydda den från onödiga och överdrivna regleringar.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) gränsöverskridande distansförsäljning av 
tobaksvaror,

d) förbud mot gränsöverskridande 
distansförsäljning av tobaksvaror,

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) krav på att införa ett system, utanför 
tobaksindustrins kontroll, för att spåra 
tobaksvaror i syfte att säkra 
leveranskedjan samt hjälpa till att 
upptäcka, förebygga och bestraffa olaglig 
handel.
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 16

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 distinkt fruktig
eller konfektliknande smak, till följd av ett 
smakämne eller en blandning av
smakämnen, som är märkbar före eller vid 
avsedd användning av en tobaksvara; inom 
ramen för denna definition anses inte 
tobak och mentol ha en fruktig eller 
konfektliknande smak,

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. cigarr: en rulle av tobak som förbrukas 
via förbränning och som definieras 
närmare i artikel 4.1 i rådets direktiv 
2011/64/EU av den 21 juni 2011 om 
strukturen och skattesatserna för 
punktskatten på tobaksvaror,

6. cigarr eller cigarill: en rulle av tobak 
som förbrukas via förbränning, däribland 
en liten typ av cigarrer med en diameter 
på upp till 8 mm, och som definieras 
närmare i artikel 4.1 i rådets direktiv 
2011/64/EU av den 21 juni 2011 om 
strukturen och skattesatserna för 



AD\939393SV.doc 13/34 PE510.734v03-00

SV

punktskatten på tobaksvaror,

Ändringsförslag 18

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

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

13. smaktillsats: en tillsats som ger arom 
och/eller smak, med undantag för mentol,

Motivering

Mentol konsumeras främst av äldre vuxna, och därför är förbudet inte förenligt med 
direktivets huvudmål att hindra unga från att börja röka. Att förbjuda mentol kan strida mot 
artikel 2.2 i TBT-avtalet eftersom man snarare behöver mindre handelsbegränsande åtgärder 
än vad ett totalförbud medför.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. rekonstituerad tobak: resultat av en 
förbättring av olika delar av den tröskade 
tobaksplantan och tillverkning av 
tobaksvaror, som används antingen som 
ett hölje till cigarrer och cigariller eller 
som papper eller enskilda fibrer i 
tobaksblandningen till cigaretter och 
andra tobaksvaror,

Ändringsförslag 22

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,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
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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,

försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 20 % i de 10 medlemsstater som 
har störst försäljningsvolym, 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,

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med tillsatser som skapar eller 
frigör en smak som inte främst är en smak 
av tobak eller mentol släpps ut på 
marknaden, enligt bestämmelserna i andra 
stycket.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller cigarettpaket ska den 
allmänna varningen och informationstexten 
tryckas på styckförpackningens sidor.
Varningarna ska ha en bredd av minst 
20 mm och en höjd av minst 43 mm. När 
det gäller rulltobak ska informationstexten 
tryckas på den yta som blir synlig när 

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

ska täcka 50 % av den yta på vilken de 
trycks.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning för tobaksvaror för 
rökning ska vara försedd med kombinerade 
hälsovarningar som säkerställer 
konsumenternas rätt till korrekt och 
lämplig information. Hälsovarningarna 
ska

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) placeras på den övre kanten av 
styckförpackningen och av eventuell 

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

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

Motivering

Hälsovarningar är lika informativa på den övre och på den undre kanten av förpackningen. 
Om de placeras på den nedre kanten är de inte i vägen när paketet öppnas och kan därmed 
betraktas som mindre handelsbegränsande (artikel 2.2 i TBT-avtalet).

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 – fästas 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.

Motivering

Man bör fortsätta att använda klistermärken som inte kan avlägsnas eftersom tillverkarna 
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använder internationellt standardiserade förpackningar som anpassas genom landsspecifika 
hälsovarningsklistermärken som inte kan avlägsnas under det sista stadiet av tillverkningen. 
Att förbjuda klistermärken som inte kan avlägsnas skulle hämma den internationella handeln.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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) tryckta med typsnittet Helvetica med fet 
stil i svart på vit bakgrund; den allmänna 
varningen kan vara tryckt på 
självhäftande papper förutsatt att den 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, 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Konsumenterna får inte undanhållas information om produkten, men denna information får 
inte vara vilseledande. Förekomsten av mindre handelsbegränsande alternativa åtgärder (till 
exempel att enbart förbjuda vilseledande beskrivningar) innebär att denna åtgärd är 
oförenlig med artikel 2.2 i TBT-avtalet.

Ändringsförslag 34

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 symboler, 
namn, figurativa eller icke figurativa 
tecken, material som läggs i förpackningen 
eller fästs på den eller annat 
tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Styckförpackningars utseende och 

innehåll
1. En styckförpackning med cigaretter ska 
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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.
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.

Motivering

Denna artikel innehåller förslag som utgör tekniska handelshinder och grundas inte på 
vetenskapliga belägg för effekterna på nyrekryteringen av rökare bland ungdomar. Dessutom 
varken ökar eller minskar sättet att öppna en cigarettförpackning benägenheten att röka.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att möjliggöra effektiv övervakning 
och identifiering ska medlemsstaterna
kräva att unika och säkra 
identitetsmärkningar som inte kan 
avlägsnas (nedan kallade unika 
identitetsmärkningar), såsom koder eller 
märken, fästs 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.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
unika identitetsmärkningen på 
styckförpackningarna är kopplad till den 
unika identitetsmärkningen på 
ytterförpackningen. Alla ändringar i 
kopplingen mellan styckförpackningarna 
och ytterförpackningen ska registreras i 
den databas som anges i punkt 6.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) produktnamnet, e) produktnamnet och 
produktbeskrivningen,

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) den avsedda leveransvägen, g) den avsedda leveransvägen,
sändningsdatum, sändningsplats, 
leveransens destination, avsändare, 
mottagare och adressat,

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
spårbarhetsteknik som kan läsa och 
överföra data elektroniskt till 
anläggningen för datalagring enligt punkt 
6, där äganderätten inte kontrolleras av 
tobakstillverkarna och deras 
samarbetspartner i distributionskedjan, 
görs tillgänglig för alla ekonomiska 
aktörer som är inblandade i handel med 
tobaksvaror, från tillverkaren till den sista 
ekonomiska aktören före det första 
återförsäljningsstället, inbegripet 
importörer, lageranläggningar och 
transportföretag. Dessa ekonomiska 
aktörer ska registrera alla 
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styckförpackningar och 
ytterförpackningar när de kommer i deras 
besittning, samt alla mellanliggande led 
och när de slutligen lämnar deras 
besittning. I enlighet med artikel 14.1 ska
denna skyldighet uppfyllas genom 
registrering i aggregerad form, exempelvis 
av ytterförpackningar, under förutsättning 
att spårning av styckförpackningar 
fortfarande är möjlig.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga att spårbarhetskravet åligger 
medlemsstaterna och inte kan utföras av eller delegeras till tobaksindustrin. Annars skulle 
förslaget leda till motsatsen om det genomfördes.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med protokollet från Seoul 
om bekämpning av olaglig handel med 
tobaksvaror ska medlemsstaterna se till att 
den teknik som används för spårning 
innehas av ekonomiska aktörer utan 
rättslig eller kommersiell anknytning till 
tobaksindustrin i distributionskedjan. 

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Medlemsstaterna ska sluta avtal om 
datalagring med en tredje part, som kan 
vara en byrå i medlemsstaten, och som är 
rättsligt oberoende i förhållande till 
tobaksbolagen eller deras 
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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 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

samarbetspartner i distributionskedjan, 
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.
Medlemsstaterna ska garantera full insyn. 
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 
i samband med avtalet med revisorn och 
de avdelningar som förvaltar databasen 
ska bäras av tobakstillverkare och 
tobaksimportörer. Medlemsstaterna ska 
säkerställa anläggningarnas fulla öppenhet 
och ständiga tillgänglighet för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
kommissionen och den oberoende tredje 
parten. I vederbörligen motiverade fall kan 
medlemsstaterna eller kommissionen ge 
tillverkare eller importörer tillgång till 
dessa uppgifter, förutsatt att kommersiellt 
känsliga uppgifter skyddas i enlighet med 
relevant nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tobak för användning i munnen Rökfria tobaksvaror

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

EU:s förbud mot tobak för användning i munnen strider mot artikel 2.2 i TBT-avtalet 
eftersom det är mer handelsbegränsande än vad som krävs för att uppnå EU:s uppsatta 
hälsomål. Förslaget innebär en omotiverad diskriminering mellan produkter från olika 
WTO-medlemmar [artiklarna I och III i Gatt-avtalet och artikel 2.1 i TBT-avtalet] och ett 
förbud mot produkter som är mindre skadliga än alla andra tobaksvaror som får säljas i 
Europa.

Ändringsförslag 45

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 försäljning av 
tobaksvaror till konsumenter i unionen
samt gratis utdelning och försäljning till 
rabatterat pris av tobaksvaror inbegripet 
genom gränsöverskridande 
distansförsäljning.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 47

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

Ändringsförslag 48

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

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Av tvingande skäl som berör 
folkhälsan behåller en medlemsstat rätten 
att begränsa tobaksimport för personligt 
bruk. Begränsningen ska särskilt kunna 
tillämpas vid betydande prisskillnader 
mellan produkter av olika geografiska
ursprung eller om hälsovarningarna inte 
anges på förvärvsmedlemsstatens 
officiella språk.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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offentliggjorts i de berörda 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 52

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

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 54

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

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om nikotinprodukter tillhandahålls för 
att behandla eller förebygga sjukdom får
dessa endast släppas ut på marknaden om 
de har godkänts i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG.

Motivering

Det anges inte att nikotinprodukter som exempelvis elektroniska cigaretter kan förbättra 
människors hälsa, och dessa bör inte klassificeras som läkemedel. En sådan klassificering 
skulle begränsa tillgången till dem på marknaden samtidigt som det finns fortsatt fri tillgång 
till mer skadliga tobaksvaror och därmed begränsa den internationella handeln onödigt 
mycket.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2
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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 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.

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 motiverade, nödvändiga och står i 
proportion till sitt syfte, är förenliga med 
detta direktiv, fördraget och EU:s 
internationella åtaganden, inbegripet 
WTO-åtaganden, särskilt med anknytning 
till avtalet om tekniska handelshinder 
(TBT) och avtalet om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips), samt 
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.

Motivering

EU måste ta hänsyn till sina internationella förpliktelser när man föreslår lagstiftning.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
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Artikel 26 – punkt 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 
+ 42 months]:
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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till direktiv syftar till att uppdatera direktiv 2001/37/EG om tobaksvaror, som 
behöver anpassas till de vetenskapliga framsteg som gjorts och den marknadsutveckling som 
skett under de senaste tio åren. Med detta förslag svarar kommissionen också på flera 
uppmaningar som parlamentet riktat till den i olika resolutioner från 2007, 2009 och 2011, 
och det ligger i linje med WHO:s ramkonvention om tobakskontroll som trädde ikraft 2005 
och som framför allt syftar till att konsumenterna på lämpligt sätt ska informeras om farorna 
med tobak. 

Detta nya direktiv strävar efter att garantera ett bättre hälsoskydd och bromsa 
tobakskonsumtionen bland ungdomar. För att förverkliga dessa mål föreslås ett antal åtgärder 
när det gäller förpackningen (75 procent av paketets yta bör täckas av en hälsovarning), 
använda ingredienser (smaktillsatser, såsom mentol, skulle förbjudas), storleken på 
produkterna (slimcigaretter skulle förbjudas) samt spårbarheten. Dessa åtgärder skulle inte 
gälla cigarrer eller piptobak, som fortsättningsvis skulle omfattas av det aktuella direktivet. 

Föredraganden ställer sig helt och hållet bakom målen om folkhälsoskydd i detta förslag. Han 
understryker också att strävan att uppfylla målen bör ske med beaktande av EU:s 
internationella kommersiella åtaganden, framför allt med anknytning till avtalet om tekniska 
handelshinder (TBT) och de handelsrelaterade aspekterna av immaterialrätter (Trips). Om det 
är nödvändigt anser föredraganden att man under det förberedande skedet bör samråda med 
EU:s partner i de kommittéer för TBT och Trips som upprättats för detta ändamål. 

Den 6 och 7 mars 2013 diskuterade medlemmarna i WTO:s kommitté för tekniska 
handelshinder för övrigt kommissionens förslag. Vissa kommittémedlemmar, tillika 
tobaksodlare, framförde då reservationer mot texten och uppgav att förslaget kunde strida mot 
vissa bestämmelser i TBT-avtalet, Trips-avtalet och det allmänna tull- och handelsavtalet 
(Gatt) och ifrågasatte huruvida de föreslagna åtgärderna var proportionerliga1. 

Dominikanska republiken – där 10 procent av tobaksproduktionen går på export till EU –
ansåg att vissa av bestämmelserna i förslaget var oförenliga med framför allt artikel 2.2 i 
TBT-avtalet där det föreskrivs att ”tekniska föreskrifter inte ska vara mer handelsbegränsande 
än vad som är nödvändigt för att uppfylla legitima syften med hänsyn tagen till de risker som 
skulle uppstå om syftena ej uppfylldes” och anges att utvärderingen av risker bör grunda sig 
på vetenskapliga rön2. 

Dessutom väcker bestämmelserna om användningen av neutrala förpackningar (”plain 
packaging”), som utmärker sig genom avsaknaden av logotyper och synlig 
identitetsmärkning, flera frågor om deras förenlighet i rättsligt avseende med bestämmelserna 
i avtalen om immateriella rättigheter och varumärkesskydd. 

                                               
1 De medlemmar som framförde reservationer var Dominikanska republiken, Nicaragua, Indonesien, Malawi, 
Filippinerna, Honduras, Mexiko, Kuba och Zambia. Däremot fick EU stöd av Norge, Australien och 
Nya Zeeland. 
2 De bestämmelser som citeras i dokumentet från Dominikanska republiken inbegriper bland annat 
standardisering av förpackningar, förbud mot beskrivande element, förbud mot slimcigaretter, införandet av 
neutrala förpackningar (plain packaging) och förbud mot smaktillsatser.
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Man bör påminna om att vissa länder redan har genomfört mycket sträng lagstiftning om 
förpackningar, till exempel Australien, där man nyligen antog en lag om obligatorisk 
användning av neutrala förpackningar, för att minska tobakskonsumtionen genom att göra 
förpackningen oattraktiv och förstärka effekten av hälsovarningarna1.

Australien är dock för närvarande föremål för fyra överklaganden inför WTO:s 
tvistlösningsorgan2. Målsägarna hävdar att Australiens åtgärder är oförenliga med ett antal 
bestämmelser, däribland artikel 20 i Trips-avtalet, där det anges att ”användning av ett 
varumärke [...] inte oskäligt ska försvåras av särskilda krav, såsom [...] användning som 
minskar dess förmåga att särskilja varor och tjänster som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från den som tillhandahålls i en annan”.

Vid sidan av dessa överklaganden inför WTO har tobaksindustrin3, inom ramen för de 
internationella skiljedomsmekanismerna om skyddet av investeringar, överklagat mot de 
australiensiska myndigheterna – liksom mot Uruguay, ett land som också har infört restriktiva 
åtgärder mot cigarettförpackningar. 

Föredraganden inser intresset från folkhälsosynpunkt av att täcka en betydande del av varje 
cigarettpaket med en hälsovarning, men anser att det vore praktiskt och lämpligt att låta de 
olika varumärkena använda en synlig märkning av sin identitet i det resterande utrymmet. 
Dessutom skulle neutrala förpackningar utan logotyper eller synlig varumärkesidentitet kunna 
öka risken för förfalskning, vilket medför en skatteförlust för staterna och en ökad 
konsumtion av förfalskade produkter och därmed ännu farligare produkter. 

Även om kommissionen i sitt förslag inte formellt kräver att neutrala förpackningar ska 
användas är den ganska otydlig i frågan och tillåter till exempel medlemsstaterna att införa 
strängare bestämmelser om utseendet på förpackningarna. I artikel 12 införs dessutom ett 
förbud mot användningen av delar som ”inkluderar men är inte begränsade till texter, 
symboler, namn, varumärken, figurativa eller icke figurativa tecken”, som utgör ett 
varumärkes synliga identitet. 

Föredraganden anser dock att kommissionens förslag som helhet är relativt välavvägt. När det 
gäller detaljerna i förslaget vill föredraganden invänta och ta del av de olika synpunkter som 
kommer att framföras av utskottet för internationell handel innan ytterligare 
rekommendationer ges.

                                               
1 Tobacco Plain Packaging Act, som antogs av det australiensiska parlamentet 2011 och trädde i kraft i december 
2012. 
2 Överklaganden från Ukraina (mars 2012), Honduras (april 2012), Dominikanska republiken (juli 2012) och 
Kuba (maj 2013). 
3 I synnerhet företaget Philip Morris International. 
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