
PA\932171SV.doc PE508.180v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2012/0366(COD)

4.4.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

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

Föredragande: Robert Goebbels



PE508.180v01-00 2/14 PA\932171SV.doc

SV

PA_Legam



PA\932171SV.doc 3/14 PE508.180v01-00

SV

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 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Sannolikheten för skillnader mellan 
medlemsstaternas bestämmelser ökar 
ytterligare genom att många länder hyser 
farhågor angående tobaksvaror, inklusive 
rökfria tobaksvaror, med en annan 
karakteristisk smak än tobak, som kan 
påverka konsumtionsmönster eller gör att 
människor lättare börjar konsumera 
tobak. I flera länder har exempelvis 
försäljningen av varor med tillsats av 
mentol gradvis ökat även om rökningen i 
allmänhet har minskat. Ett antal 
undersökningar pekar på att tobaksvaror 
med tillsats av mentol kan underlätta 
inhalering och göra det lättare för 
ungdomar att börja röka. Åtgärder som 
leder till omotiverade skillnader i 
behandlingen av smaksatta cigaretter 
(t.ex. mentolcigaretter eller 
kryddnejlikecigaretter) bör undvikas.

utgår

Or. fr

Motivering

Direktivets syfte är att bekämpa tobakskonsumtionen. I samband med det försöker 
kommissionen driva igenom att cigaretter ska ”smaka tobak”. Varför införa sådana 
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restriktioner för vuxna konsumenter som är fullt på det klara med vilka risker de löper genom 
att fortsätta att röka? 

Ändringsförslag 2
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, 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.

Or. fr

Motivering

Varför begränsa valmöjligheterna för vuxna och upplysta konsumenter?

Ändringsförslag 3
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 

utgår
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förhöjd toxicitet och 
beroendeframkallande effekt och metoden 
för att bestämma om en tobaksvara har en 
karakteristisk smak, bör kommissionen 
tilldelas genomförandebefogenheter. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 5
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 karakteristisk smak släpps 
ut på marknaden om det är vetenskapligt 
bevisat att den berörda tillsatsen ökar 
varans skadliga effekter.

Or. fr

Motivering

Kommissionens motiv till att vilja förbjuda vissa varor på grund av deras karakteristiska 
smak är ett angrepp på vuxna och upplysta konsumenters valmöjligheter. En viss smak kan 
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förbjudas endast om dess skadliga verkan är vetenskapligt bevisad. 

Ändringsförslag 6
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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.

Or. fr

Motivering

Kommissionen försöker tillskansa sig befogenheter som bör ligga kvar hos de båda 
lagstiftarna.

Ändringsförslag 7
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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den karakteristiska smaken.

Or. fr

Ändringsförslag 8
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 75 % av utsidan av både framsidan 
och baksidan av styckförpackningen och av 
eventuell ytterförpackning, och hälften av 
denna yta ska innehålla information om 
rökavvänjning,

Or. fr

Motivering

Om rökning ska kunna bekämpas på ett verksamt sätt räcker det inte att bara varna rökarna 
för riskerna, utan de måste även ges möjlighet att ta sig ur sitt beroende.

Ändringsförslag 9
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.

Or. fr

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 10
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 fet stil 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,

Or. fr

Motivering

Genom att försöka likrikta varningstexten till och med i fråga om valet av typsnitt går 
kommissionen på tok för långt.

Ändringsförslag 11
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 inom ytan som 
reserverats för texten till varningen.

Or. fr

Motivering

Varför denna detaljorgie?

Ändringsförslag 12
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En styckförpackning med cigaretter ska utgår
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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.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett cigarettpaket får vara av kartong 
eller mjukt material och får inte ha en 
öppning som kan stängas på nytt eller 
återförslutas efter att den öppnats för 
första gången, annat än ett uppfällbart 
lock. Cigarettpaketets uppfällbara lock får 
endast vara fästat baktill på paketet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 14
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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styckförpackningen åter stängts.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Kommissionens förslag motiverar inte på något vis denna standardisering av 
styckförpackningarna. Det måste stå varje tillverkare fritt att välja hur den egna produkten 
ska presenteras, samtidigt som 75 % av förpackningens yta avsätts för de varningar och 
uppgifter som direktivet kräver. 

Ändringsförslag 16
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 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.9, 
6.10, 8.4, 9.3, 10.5, 11.3, 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].

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 18
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 3.2, 3.3, 4.3, 4.4, 6.9, 6.10, 8.4, 
9.3, 10.5, 11.3, 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.
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Or. fr

Motivering

Se ”kortfattad motivering”.

Ändringsförslag 19
Förslag till direktiv
Article 23 – paragraphe 1 – subparagraphe 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.

Or. fr

Ändringsförslag 20
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. 

Or. fr

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.
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