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Sveriges svar på öppen konsultation gällande direktiv 2001l37/EG av 
den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaters lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror 

Inför en kommande revision av direktiv 2001/37/EG har Europeiska 
kommissionen inbjudit till en öppen konsultation som avslutas 
den 17 december 2010. Sverige vill genom denna skrivelse framföra sina 
synpunkter inför den kommande revisionen. 

Vårt mål och förhoppning med revideringen är att den ska ge en moder
nisering av den europeiska lagstiftningen för tobaksprodukter. En revi
dering kan bidra till ett förstärkt konsumentskydd, en tydligare produkt
reglering och ett tydligare regelverk, där industrins ansvar är tydligare 
utmejslat och myndigheternas kontrollfunktion skärps och förtydligas. 
Att den europeiska tobaksproduktlagstiftningen är en minimilagstiftning 
är positivt och något som vi kommer att värna i den kommande revide
rmgen. 

Det är enligt svensk syn angeläget att den europeiska gemensamma lag
stiftningen håller en hög standard och sätter ett tydligt regelverk. För att 
uppnå det är det angeläget att de förslag som presenteras är evidensgrun
dade och lagstiftningseffekten av åtgärder är tydligt utredd. 

Konsultationsdokumentet innehåller sex områden med åtföljande pro
blemdefinition och möjliga förändringsområden att ta ställning till. 
Nedan följer svenska synpunkter på respektive område. 

1. Omfattningen av direktivet 

Sverige anser att direktivet bör begränsa sig till att omfatta tobaks
produkter. Övriga produkter bör regleras på annat sätt. 
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2. "Smokeless tobacco products" - lifting the ban on snus (Option 2) 

Svenskt snus bör behandlas som övriga tobaksprodukter och omfattas av 
direktivet, eftersom det enligt Sveriges ståndpunkt inte finns några 
argument för att motivera ett förbud mot denna tobaksprodukt. Ett 
sådant förbud strider mot den grundläggande iden om en fri marknad . .
Inom umonen. 

Sedan förbudets tillkomst har ett antal vetenskapliga studier gällande 
snusets omtvistade skadeverkningar utförts. Se exempelvis WHO:s rap
port Scientific Basis of Tobacco Product Regulation (2009) och Euro
pean Commission's Scientific Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks (SCENIHR) rapport Health Effects of Smoke
less Tobacco Products (2008). Sverige har därför med förvåning upp
märksammat att den rapport som Europeiska kommissionen gav RAND 
i uppdrag att genomföra, inte kommenterade snusfrågan. 

Det är inte logiskt att snus, som enda tobaksprodukt är förbjuden inom 
EV. För Sverige är det angeläget att detta förbud aven svensk produkt, 
som är betydligt mindre skadlig än cigaretter och annan röktobak, ska 
upphävas och att svenskt snus därmed kan saluföras i Europa precis som 
andra tobaksprodukter. Artikel 8 i direktivet bör därför tas bort så att 
svenskt snus kan likställas med andra tobaksprodukter på EV:s inre 
marknad. 

3. Information till konsumenter 

Sverige välkomnar en översyn och diskussion av direktivet avseende in
formation om innehåll av tjära, nikotin, kolmonoxid (TCNO) på ciga
rettpaket. En revidering och modernisering av ISO-standarderna behövs. 

Sverige är negativ till förslaget om att göra varningsbilderna obligato
riska. Frågan om varningsbilder bör, liksom är fallet idag, lämnas till 
varje medlemsland att avgöra. 

Frågan om varningstexter, texters lydelse, ytan för varningstext och bild 
m.m. har anknytning till den svenska grundlagen, särskilt tryckfrihets
förordningen. Sverige bistår gärna kommissionen med formuleringen av 
dessa texter i syfte att undvika en konflikt med våra grundlagar. På det 
viset bidrar vi också till processen på ett konstruktivt sätt. 

Sverige är mycket negativ till att det införs en reglering avseende "stan

dardiserade förpackningar" ("plain packaging") på grund av de negativa 
konsekvenser detta skulle få för befintliga varumärkes rättigheter. Den 

typen av undergrävande av immateriella rättigheter måste hanteras med 
stor försiktighet och kan också få effekter för internationella avtal på 

området. Det är även tveksamt om införandet av neutrala förpackningar 
är förenligt med egendomsskyddet i Europakonventionen (artikel 1 i 

första tilläggsprotokollet till konventionen). Sverige motsätter sig påstå
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endet i rapporten från RAND Europe, sid. 133, att "plain packaging" 
inte skulle kränka immateriella rättigheter. Tvärtom skulle en sådan reg
lering leda till att varumärken kan upphävas. Sverige anser att det än så 
länge saknas empiriskt underlag som visar vilken effekt enhetliga 
tobaksförpackningar har för folkhälsan. De studier som rapporten från 
RAND Europe hänvisar till ger inget säkert resultat eftersom de huvud
sakligen bygger på antagna fakta och inte observerade fakta. 

4. Rapportering och registrering av ingredienser 

Sverige är positiva till en förstärkning av produktkontrollen samtidigt 
som vi vill betona vikten av att kontrollen och rapporteringar görs så 
enkla som möjligt. Den rapportering som finns ska vara hanterbar. Detta 
bör ske i enlighet med befintliga system inom ED, (se dir 
765/2008/EG). 

Modellen bör bygga på tydliga regler, ett klart utpekat producentansvar, 
myndighetskontroll och sanktioner när regelverket inte efterlevs. 

5. Reglering av ingredienser 

Sverige vill begränsa förbud av tillsatser till att endast gälla farliga tillsat
ser. Systemet bör bygga på ett tydligt producentansvar. Ansvar och ana
lyskrav bör fastställas. 

6. Tillgång till tobaksprodukter 

Vad gäller åtgärder riktade mot försäljningsställen bör detta lämnas till 
varje medlemsland eller, i den mån det är aktuellt, behandlas inom ramen 
för marknadsföringsåtgärder (dir. 2003/33/EG). 

Sverige ser dock behovet av ett utökat erfarenhetsutbyte och nationellt 
samarbete i frågan 

Med vänlig hälsning 

~1f~~l 
Göran Häggiund 


