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KORTFATTAD MOTIVERING

Det är ett obestridligt faktum att konsumtion av tobaksvaror har skadlig inverkan på 
människors hälsa. Tobak torde vara den största riskfaktorn för cancer. Nikotin föranleder 
kardiovaskulär toxicitet. Enligt WHO dör varje år 5 miljoner människor i världen i förtid på 
grund av tobakskonsumtion. Kommissionen talar om 700 000 förtida dödsfall årligen i 
unionen. 1999 uppskattade den antalet offer för tobak till 500 000 varje år.

Mer än tio har gått sedan EU:s senaste reglering av försäljningen av tobaksvaror, och än har 
inte konsumtionen minskat på något radikalt sätt. Enligt ett meddelande från 
Europaparlamentets bibliotek konsumerades 576 miljarder cigaretter i EU under 2012, en 
minskning med 100 miljarder på fem år. Trots det närmast totala rökförbudet på allmänna 
platser ökar rökningen särskilt bland ungdomar och kvinnor. I dag röker mindre än 30 % av 
européerna, i åldersgruppen 18–35 dock nästan hälften. Än värre är att 37 % av 11–
15-åringarna är begivna på tobak. Är det förbudet som gör det så lockande? 

Med folkhälsan för ögonen trappar internationella och nationella myndigheter upp kampen 
mot rökningen. Men några planer på att helt förbjuda tobakskonsumtion finns inte någonstans. 
Detta skulle nämligen omedelbart ge upphov till en omfattande svart marknad, en guldgruva 
för den organiserade brottsligheten som redan satsar stenhårt på smuggling och förfalskning. 

Tobaksmarknaden utgör en icke försumbar del av ekonomin med närmare 
50 000 arbetstillfällen inom produktion och över 200 000 inom distribution. Även om det 
europeiska jordbruket endast täcker 5 % av behovet av råtobak har närmare 
90 000 jordbrukare detta som inkomstkälla. Enligt den citerade studien från 
Europaparlamentet uppgick det totala värdet på den europeiska tobaksmarknaden 2012 till 
uppskattningsvis 136,5 miljarder euro. Häri ingår tull- och skatteintäkter på runt 79 miljarder 
euro för medlemsstaterna, som på sätt och vis är de största vinnarna på tobakskonsumtionen.

I det här sammanhanget inställer sig frågan om skillnaden mellan individens frihet och 
samhällets ansvar. Kommissionen tycks tillerkänna vuxna rätten att röka cigarrer, cigariller 
och piptobak, som omfattas av mindre rigorösa åtgärder än cigaretter och rulltobak, produkter 
som anses attraktivare för ungdomar. Ända sedan 1500-talet och Paracelsus vet vi att ”allting 
är gift” och att ”endast dosen gör att något inte är gift”. Vi ska alla någon gång dö, men i den 
dominerande filosofin handlar allt om riskminimering. Så avlöser varningarna varandra mot 
alkohol, socker, salt, kött, industriprodukter och skräpmat. Samtidigt ökar medellivslängden i 
hela EU, där samhällets yttersta ambition tycks vara att vi en gång ska dö friska!

Det nödvändiga skyddet av icke-rökarna – och föredraganden hör till dem som aldrig har rökt 
– förutsätter emellertid att myndigheterna tar krafttag mot passiv rökning och att det bedrivs 
en politik där rökarna erbjuds effektiva avvänjningsmetoder. Prioriteringen ligger alltjämt på 
förebyggande, särskilt bland ungdomen. 

Kommissionen försöker i sitt förslag bekämpa tobakskonsumtionens attraktionskraft genom 
att öka hälsovarningarnas antal och utbredning på förpackningarna, som samtidigt 
standardiseras. Kommissionen lyckas emellertid inte motivera på vilket sätt en 
standardisering av tobaksvarorna skulle bidra till att få ner konsumtionen, särskilt bland de 
unga. Kan det månne vara så att denna standardisering in absurdum tjänar intressena hos de 
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fyra stora företagsgrupperna, som delar på 90 % av den europeiska marknaden?

Direktivförslaget innehåller 16 artiklar som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade 
akter som ofta avser väsentliga delar av rättsakten. Detta är att gå för långt. Kommissionen 
föreslår att den inom fem år ska offentliggöra en rapport om tillämpningen av det nya 
direktivet, tillsammans med ”alla de förslag till ändringar” som anses nödvändiga. Rapporten, 
och förslagen till ändringar, skulle kunna tidigareläggas, så att inte direktivet ideligen måste 
omformas genom en mängd olika delegerade akter som ofta befinner sig i EU-rättens 
utmarker.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I enlighet med artikel 114.3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
(nedan kallat fördraget) bör 
utgångspunkten vara en hög 

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

hälsoskyddsnivå och ny utveckling som 
grundar sig på vetenskapliga fakta bör 
särskilt beaktas. Tobaksvaror är inte 
vanliga varor och med hänsyn till tobakens 
särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd 
ges hög vikt, särskilt för att minska 
rökningen bland ungdomar. Rökning är ett 
aktuellt problem i hela världen, med 
förödande konsekvenser, och ungdomen 
är en tid då de flesta börjar röka.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror med en 
annan karakteristisk smak än tobak och 
mentol, som kan påverka 
konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera tobak.
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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.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Varför begränsa valmöjligheterna för vuxna och upplysta konsumenter?

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 18
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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 
tobak för användning i munnen, beviljas 
ett undantag från vissa bestämmelser om 
ingredienser. Kommissionen bör noggrant 
övervaka användningen av tobak för 
vattenpipa bland ungdomar, eftersom det 
finns alltmer som tyder på att den 
används utanför den traditionella, äldre 
marknaden.

Motivering

Konsumtionen av traditionell tobak för användning i näsan och tuggtobak är begränsad till 
mycket små regioner i Europa och tillhör nedärvda seder och bruk. Dessutom konsumeras 
tobak för användning i näsan och tuggtobak främst av äldre personer. Därför bör samma 
undantag gälla som för cigaretter, cigariller och piptobak.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende
användningen av kombinerade 
hälsovarningar bestående av både bild 
och text, information om rökavvänjning 
och marknadsföring i och på paketen.

(19) Det finns fortfarande skillnader mellan 
olika nationella bestämmelser när det gäller 
märkning av tobaksvaror, särskilt avseende
hälsovarningarnas storlek, information 
om rökavvänjning och marknadsföring i 
och på paketen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Sådana olikheter kan sannolikt 
fungera som hinder för handeln och leda 
till att den inre marknaden för tobaksvaror 
inte fungerar som avsett, och de bör därför 
undanröjas. Konsumenter i vissa 
medlemsstater kan också vara bättre 
informerade om hälsoriskerna med 
tobaksvaror än i andra. Utan ytterligare 
åtgärder på unionsnivå kommer de 
befintliga olikheterna antagligen att öka 
under de närmaste åren.

(20) Sådana olikheter kan sannolikt 
fungera som hinder för handeln och leda 
till att den inre marknaden för tobaksvaror 
inte fungerar som avsett, och de bör därför 
undanröjas. Konsumenter i vissa 
medlemsstater kan också vara bättre 
informerade om hälsoriskerna med 
tobaksvaror än i andra. Utan ytterligare
harmoniserande åtgärder på unionsnivå 
kommer de befintliga olikheterna 
antagligen att öka under de närmaste åren.

Ändringsförslag 9

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 

(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 
lämplig förpackning och märkning av 
sådana produkter samt genom att 
konsumenterna informeras om deras 
skadlighet, så att de blir fullt medvetna 
om konsekvenserna av att använda 
sådana produkter.
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motverkas. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Medlemsstaterna tillämpar olika 
bestämmelser om minsta antal cigaretter 
per paket. De bestämmelserna bör 
tillnärmas för att garantera dessa 
produkters fria rörlighet.

utgår

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer 
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige39. Förbudet mot
försäljning av tobak för användning i 
munnen bör behållas för att förhindra att 
en beroendeframkallande och för 
ungdomar attraktiv produkt med skadliga 
hälsoeffekter införs på den inre 
marknaden. För andra rökfria tobaksvaror 
som inte tillverkas för massmarknaden 
anses en strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 

(29) I rådets direktiv 89/622/EEG av den 
13 november 1989 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om märkning av tobaksvaror 
samt förbud för utsläppande på marknaden 
av vissa tobakstyper för användning i 
munnen förbjöds försäljning av vissa typer
av tobak för användning i munnen i 
medlemsstaterna. Förbudet upprepades i 
direktiv 2001/37/EG. Sverige har beviljats 
ett undantag från detta förbud genom 
artikel 151 i anslutningsakten för Österrike, 
Finland och Sverige39. Förbudet mot
tobaksvaror för användning i munnen bör
emellertid inte påverka sådana 
tobaksvaror för användning i munnen 
som hör till traditionen och som därför 
kan vara tillåtna i vissa medlemsstater.
För andra rökfria tobaksvaror som inte 
tillverkas för massmarknaden anses en 
strikt reglering av märkning och 
ingredienser vara tillräcklig för att 
förhindra en marknadsexpansion utöver 
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traditionellt bruk. traditionellt bruk.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Alla tobaksvaror kan orsaka dödsfall, 
sjuklighet och funktionsnedsättning och
tillverkningen, distributionen och
konsumtionen av dem bör därför regleras.
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.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 
2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel42 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 

(34) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 
2001 om upprättande av gemenskapsregler 
för humanläkemedel föreskrivs en rättslig 
ram för att bedöma kvalitet, säkerhet och 
effekt hos läkemedel. För andra
nikotinprodukter än de tobaksvaror som 
omfattas av detta direktiv bör 
bestämmelser utfärdas antingen vid den 
kommande översynen av 
läkemedelspaketet eller med hjälp av en 
särskild rättsakt, efter det att de studier 
som nu pågår slutförts med giltigt 
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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.

resultat. En sådan rättsakt kan innehålla 
bestämmelser som tillåter utsläppande på 
marknaden av nikotinprodukter med lägre 
risk, som kan hjälpa konsumenterna att 
sluta röka, förutsatt att de försetts med 
lämplig hälsovarning.

Ändringsförslag 14

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

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor 
för tillämpningen av detta direktiv, 
särskilt när det gäller formatet för 
rapportering av ingredienser, beslut om 
produkter med karakteristisk smak eller 
förhöjd toxicitet och 
beroendeframkallande effekt och metoden 
för att bestämma om en tobaksvara har en 
karakteristisk smak, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. 

utgår
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Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) För att ge direktivet full verkan och 
för att hålla jämna steg med den tekniska, 
vetenskapliga och internationella 
utvecklingen när det gäller tillverkning, 
konsumtion och reglering av tobaksvaror
bör kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget särskilt när det gäller följande: 
anta och anpassa högsta tillåtna utsläpp 
och mätmetoder för dessa; fastställa 
högsta tillåtna halter av ingredienser som 
ökar toxicitet, beroendeframkallande 
effekt och attraktionskraft; reglera 
användningen av hälsovarningar, den 
unika identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkning på förpackningar; 
fastställa centrala delar i avtal om 
datalagring med oberoende tredje parter; 
se över vissa undantag som beviljas för 
andra tobaksvaror än cigarretter, 
rulltobak och rökfria tobaksvaror, och se 
över nikotininnehållet i nikotinprodukter. 
Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(38) För att ge direktivet verkan bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget med avseende på icke 
väsentliga delar av direktivet. 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. För att hålla jämna 
steg med den tekniska, vetenskapliga och 
internationella utvecklingen när det gäller 
tillverkning, konsumtion och reglering av 
tobaksvaror bör kommissionen tre år efter 
datumet för införlivandet av detta direktiv 
lägga fram en rapport för att bedöma om 
det behövs ändringar i direktivet.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Europaparlamentet betonar att det 
är viktigt att medlemsstaterna tar ansvar 
för att skydda folkhälsan och vidta 
förebyggande åtgärder i form av att 
utfärda offentliga garantier, följa upp och 
vägleda ungdomar och driva allmänna 
rökavvänjningskampanjer, särskilt i 
skolmiljö. Parlamentet anser att det är 
mycket viktigt med en allmän och 
kostnadsfri tillgång till rådgivning och 
behandling i fråga om rökavvänjning.

Ändringsförslag 19

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 

(40) Detta direktiv syftar till att 
harmonisera specifika regler för 
tillverkning, presentation och försäljning 
av tobaksvaror och liknande produkter. 
Avsikten är att säkerställa att enskilda 
medlemsstater inte inför några nationella 
lagbestämmelser om märkning och 
förpackning som sträcker sig utöver 
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sig till den särskilda situationen i den 
medlemsstaten ha rätt att införa strängare 
bestämmelser om de är tillämpliga för alla 
produkter utan åtskillnad och förutsatt att 
de motiveras av behovet att skydda 
folkhälsan. Strängare nationella 
bestämmelser bör vara nödvändiga och 
proportionerliga och inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering eller en 
förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

direktivet. En medlemsstat som redan har
strängare nationella bestämmelser i frågor 
som omfattas av detta direktiv bör få
tillämpa dessa om de gäller för alla 
produkter utan åtskillnad och motiveras av 
tvingande skäl med avseende på skyddet 
för folkhälsan. Dessa nationella 
bestämmelser bör dock vara nödvändiga 
och proportionerliga och inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
en förtäckt begränsning av handeln mellan 
medlemsstaterna. Strängare nationella 
bestämmelser måste förhandsanmälas till 
och godkännas av kommissionen med 
beaktande av den höga hälsoskyddsnivå 
som uppnås genom detta direktiv.

Ändringsförslag 20

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 få anta 
strängare bestämmelser för tobaksvaror, 
om de anser att dessa bestämmelser är 
nödvändiga för att skydda folkhälsan, 
såvida bestämmelsernas 
tillämpningsområde inte omfattas av detta 
direktiv. Import, försäljning eller 
konsumtion av tobaksvaror eller liknande 
produkter som uppfyller kraven i detta 
direktiv bör inte förbjudas eller begränsas 
av medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(42) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
personuppgifter endast behandlas i enlighet 
med de regler och skyddsåtgärder som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
Nationell lagstiftning om uppgiftsskydd 
bör också beaktas.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, dess 
styckförpackning eller eventuella 
ytterförpackning med undantag av 
tobaksblad och andra naturliga eller icke 
beredda delar av tobaksplantor,

2. tillsats: ett ämne i en tobaksvara, med 
undantag av tobaksblad och andra naturliga 
eller icke beredda delar av tobaksplantor,

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. karakteristisk smak: en urskiljbar arom 
eller smak av annat än tobak, till följd av 
en tillsats eller blandning av tillsatser, som 
kan inkludera frukt, kryddor, örter, alkohol, 
godis eller vanilj, dock inte mentol, och 
som är märkbar före eller vid avsedd 
användning av en tobaksvara, 
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Ändringsförslag 24

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, 
tryckfärg, kapslar och bindemedel,

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

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23a. tobaksvara med lägre risk: en 
tobaksvara som är avsedd att och säljs i 
syfte att minska riskerna med rökning i 
förhållande till konventionella 
tobaksvaror, särskilt cigaretter, och som 
har införts på marknaden efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft,

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. betydande förändring av 
omständigheterna: en ökning av 
försäljningsvolymen per produktkategori, 
såsom piptobak, cigarrer eller cigariller, 
med minst 10 % i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av 
försäljningsuppgifter som överförts i 

utgår
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enlighet med artikel 5.4, eller en ökning 
av förekomsten av respektive 
produktkategori i gruppen av 
konsumenter under 25 år med minst 5 
procentenheter i minst 10 medlemsstater, 
som konstaterats på grundval av [this date 
will be set at the moment of adoption of 
the Directive] Eurobarometerrapport eller 
likvärdiga studier,

Motivering

Exceptionella omständigheter, såsom en tioprocentig ökning av försäljningssiffrorna, kan 
med tanke på den mycket låga konsumtionen av cigarrer och piptobak i en del medlemsstater 
inträffa mycket snabbt.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. rekonstituerad tobak: resultatet av en 
förbättring av olika delar av den tröskade 
tobaksplantan och tillverkning av 
tobaksvaror, oavsett om de används som 
täckblad för cigarrer och cigariller eller 
som papper eller enskilda fibrer i 
tobaksblandningen till cigaretter och 
andra tobaksvaror,

Motivering

I direktivet måste samtliga tobaksvaror och befintliga rekonstitutionsmetoder beaktas och 
definieras för att samma bestämmelser ska införas på hela den inre marknaden.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utsläppen från cigaretter som släpps ut 
på marknaden eller tillverkas i 

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

Ändringsförslag 29

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

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Motivering

Det är endast motiverat att använda delegerade akter i fråga om direktivets icke väsentliga 
delar i enlighet med artikel 290 första stycket i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslaget klargör att tillverkarna inte ska bli skyldiga att genomföra dyra 
utsläppstester av de produkter som inte förbränns i samband med avsedd användning, t.ex. 
cigarettfilter.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det är tillräckligt med en allmänt tillgänglig webbplats, och att 
medlemsstaterna inte behöver skapa någon helt ny webbplats för detta ändamål.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
tobaksvaror med karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden om det är vetenskapligt 
bevisat att den berörda tillsatsen märkbart 
ökar varans skadliga, toxiska eller 
beroendeframkallande effekter. 

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

Medlemsstaterna ska inte begränsa eller
förbjuda användning av tillsatser som är 
nödvändiga vid tillverkning av 
tobaksvaror. 

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

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

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



PE508.180v02-00 22/45 AD\940520SV.doc

SV

kombinationer av tillsatser som orsakar 
den karakteristiska smaken.
4. Medlemsstaterna ska förbjuda att 
följande tillsatser används i tobaksvaror:

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

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

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

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

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

c) Tillsatser som färgar utsläppen. c) Tillsatser som färgar utsläppen.

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

5. Medlemsstaterna ska förbjuda 
användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, 
förpackningar eller kapslar och eventuella 
tekniska detaljer som medger ändring av 
smak eller rökintensitet, om dessa 
märkbart ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion. Filter och 
kapslar får inte innehålla tobak.

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

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

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

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

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

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

9. Om vetenskapliga rön och de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av punkterna 7 och 8 visar att en viss 
tillsats eller en viss kvantitet av denna på 

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

ett märkbart sätt ökar den toxiska eller 
beroendeframkallande effekten av en 
tobaksvara vid konsumtion ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 22 för att 
fastställa högsta tillåtna halter för dessa 
tillsatser.

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

10. Andra tobaksvaror än cigaretter och
rulltobak ska vara undantagna från de 
förbud som fastställs i punkterna 1 och 5.

Ändringsförslag 36

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. För att säkerställa hälsovarningarnas 
grafiska fullständighet och synlighet, och 
utan att det påverkar bestämmelserna om 
märkning i artiklarna 10 och 11, ska de 
tryckas eller fästas 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.

Motivering

Cigarettpaketen har redan tryckta hälsovarningar. På cigarrförpackningar och andra 
nischprodukter skulle emellertid en bestämmelse om att hälsovarningen måste vara tryckt på 
förpackningen utgöra en oproportionerlig börda för producenterna, som ofta är små och 
medelstora företag. Det finns inga rapporter om att självhäftande etiketter med 
hälsovarningar har tagits bort från förpackningarna. Därför finns det inget uppenbart 
mervärde i tryckta hälsovarningar.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) anpassa ordalydelsen i de 
hälsovarningar som avses i punkterna 1 
och 2 till utvecklingen på marknaden och 
inom vetenskapen,
b) fastställa placering, format, layout och 
utformning av de hälsovarningar som 
anges i denna artikel, inklusive deras 
typsnitt och bakgrundsfärg.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka 75% av utsidan av både framsidan c) täcka 50 % av utsidan av både framsidan 
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och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning,

och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning, och 50 % av 
denna yta ska innehålla information om 
rökavvänjning,

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) placeras på samma led som all annan 
information på förpackningen,

Motivering

Skyldigheten att placera hälsovarningar på den övre kanten av styckförpackningen och den 
eventuella  ytterförpackningen gör det mycket svårt för handlare att göra åtskillnad mellan de 
olika tillverkarnas märken vid inredningen av tidningsbutiker (och snabbköp). För handlare 
som redan nu kämpar med krympande marginaler skulle det innebära en stor investering att 
byta ut inredningen. Dessutom har undersökningar visat att tidningshandlare i hög grad är 
ekonomiskt beroende av tobaksförsäljningen.

Ändringsförslag 41

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.

Motivering

Det är inte förpackningens form som skapar beroende. I sin iver att ”harmonisera” 
dimensionerna och formerna på tobaksvarornas förpackningar kommer kommissionen till slut 
att skapa en likriktad ”marknad” som eliminerar de små tillverkarna och i slutändan gynnar 
de fyra stora företagsgrupper som redan delar på 90 % av den europeiska marknaden.
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Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) i fråga om styckförpackningar för 
rulltobak och styckförpackningar med en 
största sida på mer än 75 cm² ska 
hälsovarningarna motsvara minst 
22,5 cm² av sidan. Denna yta ska ökas till 
24 cm2 för medlemsstater med två 
officiella språk och till 26,25 cm2 för 
medlemsstater med tre officiella språk.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

a) anpassa de varningstexter som 
förtecknas i bilaga I till den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen,
b) fastställa och anpassa det bildbibliotek 
som avses i punkt 1 a med hänsyn till
utvecklingen på marknaden och inom 
vetenskapen,
c) bestämma placering, format, layout, 
utformning, alternering och proportioner 
för hälsovarningarna,
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.

Ändringsförslag 44
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Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Den allmänna varningen ska tryckas eller 
fästas på ett sådant sätt att den inte kan 
avlägsnas 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 eller 
fästas så att de inte kan avlägsnas på den 
näst mest synliga ytan av 
styckförpackningen och av eventuell 
ytterförpackning.

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

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

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

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

4. Den allmänna varning och den 
varningstext som avses i punkt 1 ska vara

4. Den allmänna varning och den 
varningstext som avses i punkt 1 ska vara
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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 fet stil i svart på vit 
bakgrund; Varningstexten får fästas med 
hjälp av självhäftande etiketter, förutsatt 
att dessa inte kan avlägsnas. för att ta 
hänsyn till språkkrav får medlemsstaterna 
bestämma storleken på typsnittet, förutsatt 
att den typsnittsstorlek som fastställs i 
deras lagstiftning innebär att texten täcker 
största möjliga andel av ytan som 
reserverats för den föreskrivna texten,

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

b) centrerade på den yta där de ska tryckas
eller fästas på ett sådant sätt att de inte 
kan avlägsnas, parallellt med 
styckförpackningens och med eventuell 
ytterförpacknings övre kant,

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

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

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

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Tryckas eller fästas på den mest synliga 
ytan av styckförpackningen och dessutom
på eventuella ytterförpackningar som 
används för produkten, med undantag för 
genomskinliga omslag,

Motivering

Bördan att trycka varningar på paket med låga produktionsvolymer blir oproportionerligt 
stor, framför allt för små och medelstora företag. En självhäftande etikett bör tillåtas 
eftersom det är nuvarande praxis.
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Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

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

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

c) hänvisar till arom, smak, eventuella 
smaktillsatser eller andra tillsatser, eller 
avsaknaden därav,
d) liknar ett livsmedel. d) liknar ett livsmedel.
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 

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 
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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. 

tilläggsmaterial såsom självhäftande 
etiketter, klistermärken, skrapfält eller 
hylsor eller något som har anknytning till 
själva tobaksvarans form. 

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår

Styckförpackningars utseende och 
innehåll

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

Ändringsförslag 49

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. Medlemsstaterna ska se till att alla 
styckförpackningar med tobaksvaror förses 
med en unik identitetsmärkning som är 
säker och omöjlig att kopiera. 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 50

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den unika identitetsmärkningen ska 
göra det möjligt att fastställa

2. Den identitetsmärkning som anges i 
punkt 1 ska göra det möjligt att fastställa
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

j) identiteten på alla köpare från 
tillverkning till den första kunden,

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

k) faktura, beställningsnummer och 
betalningsuppgifter från alla köpare från 
tillverkning till den första kunden.

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
ekonomiska aktörer som är inblandade i 
handel med tobaksvaror, från tillverkaren 
till den sista ekonomiska aktören före den
första kunden, 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.

Motivering

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Spårningssystemet innebär en betydande belastning för tillverkarna. Kravet att även 
återförsäljningsstället ska ingå i informationen kommer att bli närmast omöjligt att uppfylla 
för små tillverkare eftersom de utnyttjar mellanhänder. Under alla omständigheter är den 
avsedda produktmarknaden viktig för att minska den olagliga handeln, men det exakta 
återförsäljningsstället förefaller inte vara relevant. Dessutom skulle den ursprungliga 
formuleringen gå utöver det som överenskommits i ramkonventionen om tobakskontroll.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 57
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Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska 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. Detta 
förbud ska dock inte påverka historiskt 
traditionella tobaksvaror för användning i 
munnen, vilka kan tillåtas av enskilda 
medlemsstater.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anmälan av tobaksvaror av ny typ Marknadsgodkännande och anmälan av 
tobaksvaror av ny typ och mindre skadliga 
tobaksvaror

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system 
för marknadsgodkännande av 
tobaksvaror som medför lägre risk och 
systemet ska genomföras med rimlig 
avgift. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter anmäler tobaksvaror av ny typ
och alla tobaksvaror som medför lägre 
risk som de avser att släppa ut på 
marknaden i de berörda medlemsstaterna
med en ansökan. Denna ansökan ska 
lämnas i elektroniskt format sex månader 
innan man planerar att släppa ut varan på 
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myndigheterna med marknaden och ska åtföljas av en 
detaljerad beskrivning av den berörda 
varan, all föreslagen märkning, 
användningsförhållanden, produktens 
sammansättning, tillverkning och 
kontrollförfaranden samt uppgifter om 
ingredienser och utsläpp enligt artikel 5.
Tillverkare och importörer som ansöker 
om godkännande för försäljning av
tobaksvaror med lägre risk ska också förse 
de berörda behöriga myndigheterna med

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) relevanta vetenskapliga studier av 
produktens toxicitet, särskilt när det gäller 
dess ingredienser och utsläpp,

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av olika 
konsumentgruppers preferenser, däribland
ungdomars, och

b) tillgängliga studier och 
marknadsundersökningar av hur 
produkten uppfattas och används av 
konsumenterna, inklusive märkning, samt
olika konsumentgruppers preferenser,
särskilt ungdomars, och

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
tillverkare och importörer av tobaksvaror 
meddelar sina behöriga myndigheter alla 
nya eller uppdaterade uppgifter som avses i 
punkt 1 a–c.

Medlemsstaterna ska i sitt nya förfarande 
för godkännande för försäljning 
inbegripa krav på följande:
1. Vetenskaplig riskbedömning. 
2. Evidensbaserade standarder som 
belägg för hälsorisker.
3. Reducering av skadliga ämnen i röken.
4. Efterlevnad av bestämmelserna enligt 
punkt 1 a–c.
5. Övervakning efter utsläppandet på 
marknaden.
Även krav på märkning, varningstexter, 
produktbeskrivning, förpackning och 
mätning, inklusive metoden för att mäta 
utsläppen av tjära, nikotin och 
kolmonoxid, samt bestämmelser om 
tillsatser som används i tobaksvaror med  
lägre risk ska omfattas av 
medlemsstaternas förfarande för 
godkännande för försäljning.
Medlemsstaterna ska ha rätt att föreskriva 
att tillverkare eller importörer av 
tobaksvaror utför ytterligare provningar 
eller lämnar ytterligare information. 
Medlemsstaterna ska göra alla uppgifter 
som tagits emot enligt denna artikel 
tillgängliga för kommissionen och 
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informera den om 
godkännandeförfarandet.

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör marknadsföring av tobaksvaror med lägre risk än 
konventionella tobaksvaror samt information om fördelarna såvida de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna har godkänt det.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tobaksvaror av ny typ som släpps ut på 
marknaden ska uppfylla de krav som anges 
i detta direktiv. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

3. Tobaksvaror som medför lägre risk som
släpps ut på marknaden ska uppfylla de 
krav som anges i detta direktiv. På grund 
av att de riskreducerande egenskaperna 
hos sådana tobaksvaror är olika måste 
mätmetoderna enligt artikel 4, regleringen 
av ingredienser enligt artikel 6 och 
märkningen och förpackningen enligt 
artiklarna 7, 8, 9, 10, 12 och 13 anpassas i 
enlighet därmed. Vilka bestämmelser som 
gäller beror på om produkterna omfattas av 
definitionen av rökfria tobaksvaror i
artikel 2.29 eller tobaksvaror för rökning i 
artikel 2.33.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Avdelning III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ÖVRIGA PRODUKTER utgår

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Nikotinprodukter

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

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 6.9 och 14.9 ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
den [Office of Publications: please insert 
the date of the entry into force of this 
Directive].

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Se ”kortfattad motivering”.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter det datum som anges 
i artikel 25.1 ska kommissionen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av detta direktiv.

1. Senast tre år efter det datum som anges i 
artikel 25.1 ska kommissionen överlämna 
en rapport till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om 
tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 70
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Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innan rapporten offentliggörs, 
tillsammans med eventuella förslag till 
ändringar av detta direktiv, får 
kommissionen använda de befogenheter 
den tilldelats genom direktivet endast för 
att anpassa direktivet till nya 
vetenskapliga bevis.

Motivering

För att undvika att lagstiftningen ändras alltför ofta och medlemsstaterna ideligen tvingas 
anpassa sina egna lagar åligger det kommissionen att använda de befogenheter den tilldelats 
endast om det är absolut nödvändigt och understöds av tydliga vetenskapliga bevis.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får emellertid behålla 
strängare nationella bestämmelser som 
gäller för alla produkter utan åtskillnad 
på områden som omfattas av direktivet, 
om de är motiverade av tvingande behov 
med avseende på skyddet för folkhälsan. 
En medlemsstat får också införa 
strängare bestämmelser, av skäl som 
hänför sig till den särskilda situationen i 
den medlemsstaten och förutsatt att 
bestämmelserna är motiverade av behovet 
av att skydda folkhälsan. Sådana 
nationella bestämmelser ska anmälas till 
kommissionen tillsammans med skälen 
för att behålla eller införa dem. 
Kommissionen ska inom sex månader 
efter att ha mottagit anmälan godkänna 
eller förkasta bestämmelserna efter att 
med beaktande av den höga 
hälsoskyddsnivå som uppnås genom detta 

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

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tobaksvaror. a) Cigaretter och rulltobak.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att andra 
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak 
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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