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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/40/EU 

av 3. april 2014 

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg 

av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1, artikkel 62 og artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF(4) er det fastsatt bestemmelser om tobakksvarer på unionsplan. For å 

gjenspeile den vitenskapelige, markedsmessige og internasjonale utviklingen ville det vært nødvendig å foreta 

vesentlige endringer av nevnte direktiv, og det bør derfor oppheves og erstattes med et nytt direktiv. 

2) I rapportene om anvendelsen av direktiv 2001/37/EF som Kommisjonen framla i 2005 og 2007, utpekte Kommisjonen 

områder der ytterligere tiltak ble vurdert som nyttige for at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende måte.  

I 2008 og 2010 ga Vitenskapskomiteen for nye og nylig påviste helserisikoer vitenskapelig rådgivning til Kommisjonen 

om røykfrie tobakksvarer og tilsetningsstoffer i tobakk. I 2010 ble det gjennomført en omfattende høring med berørte 

parter som ble etterfulgt av målrettede samråd med berørte parter og undersøkelser foretatt av eksterne konsulenter. 

Medlemsstatene ble rådspurt under hele prosessen. Europaparlamentet og Rådet har gjentatte ganger oppfordret 

Kommisjonen til å gjennomgå og oppdatere direktiv 2001/37/EF. 

3) På visse områder som er omfattet av direktiv 2001/37/EF, er medlemsstatene rettslig og i praksis forhindret fra å tilpasse 

sin lovgivning til ny utvikling. Dette gjelder særlig bestemmelsene om merking, der medlemsstatene ikke har hatt lov til 

å øke størrelsen på helseadvarsler, endre plasseringen på en individuell pakning («enkeltpakning») eller erstatte 

villedende advarsler om utslippsnivåene av tjære, nikotin og karbonmonoksid.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 65. 

(2) EUT C 280 av 27.9.2013, s. 57. 

(3) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. mars 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer (EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26). 

2022/EØS/15/01 



Nr. 15/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

4) På andre områder er det fremdeles betydelige forskjeller mellom medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter, noe som skaper hindringer for at det indre marked skal 

virke på en tilfredsstillende måte. På grunnlag av den vitenskapelige, markedsmessige og internasjonale utviklingen 

forventes disse avvikene å øke. Dette gjelder også elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere til elektroniske 

sigaretter («gjenoppfyllingsbeholdere»), urtebaserte røykeprodukter, ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer, visse 

aspekter ved merking og emballering og grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer. 

5) Disse hindringene bør fjernes, og derfor bør det foretas en ytterligere tilnærming av bestemmelsene om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter. 

6) Størrelsen på det indre marked for tobakksvarer og relaterte produkter, den økende tendensen blant produsenter av 

tobakksvarer til å konsentrere framstillingen til hele Unionen i bare et lite antall produksjonsanlegg i Unionen og den 

betydelige grensekryssende handelen med tobakksvarer og relaterte produkter som et resultat av dette krever at 

regelverket styrkes på unionsplan framfor på nasjonalt plan for at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende 

måte. 

7) Tiltak for å styrke regelverket på unionsplan er også nødvendig for å gjennomføre Verdens helseorganisasjons 

rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader (tobakkskonvensjonen) fra mai 2003 hvis bestemmelser er 

bindende for Unionen og medlemsstatene. Tobakkskonvensjonens bestemmelser om regulering av innholdet i 

tobakksvarer, regulering av informasjon om tobakksvarer, emballering og merking av tobakksvarer, reklame og ulovlig 

handel med tobakksvarer er særlig relevante. Partene til tobakkskonvensjonen, herunder Unionen og medlemsstatene, 

vedtok retningslinjer for gjennomføringen av tobakkskonvensjonens bestemmelser ved enighet på ulike partsmøter. 

8) I samsvar med artikkel 114 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte bør utgangspunktet for forslag til 

regelverk være et høyt helsevernnivå, og det bør særlig tas hensyn til ny utvikling basert på vitenskapelige fakta. 

Tobakksvarer er ikke vanlige varer, og på grunn av tobakkens særlig skadelige virkninger på menneskers helse bør 

helsevern tillegges høy viktighet, særlig for å redusere utbredelsen av røyking blant unge. 

9) Det er nødvendig å fastsette en rekke nye definisjoner for å sikre at medlemsstatene anvender dette direktivet på en 

ensartet måte. Når det i dette direktivet pålegges forskjellige forpliktelser for forskjellige produktkategorier og det 

relevante produktet hører inn under flere enn én kategori, (for eksempel pipe, rulletobakk), bør de strengeste 

forpliktelsene få anvendelse. 

10) Ved direktiv 2001/37/EF er det fastsatt grenseverdier for innholdet av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigaretter som 

også bør få anvendelse på sigaretter som eksporteres fra Unionen. Disse grenseverdiene og denne tilnærmingen gjelder 

fortsatt. 

11) Ved måling av innholdet av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigaretter (heretter kalt «utslippsnivåer») bør det vises 

til relevante, internasjonalt anerkjente ISO-standarder. Verifiseringsprosessen bør vernes mot påvirkning fra 

tobakksindustrien ved at det brukes uavhengige laboratorier, herunder statlige laboratorier. Medlemsstatene bør kunne 

bruke laboratorier i andre medlemsstater i Unionen. For andre utslipp fra tobakksvarer finnes det ingen internasjonalt 

anerkjente standarder eller prøver for å tallfeste grenseverdier. Det pågående arbeidet på internasjonalt plan for å 

utarbeide slike standarder eller prøvinger bør fremmes. 

12) Når det gjelder fastsettelse av grenseverdier for utslipp, kan det på et senere tidspunkt være nødvendig og hensikts-

messig å redusere utslippsnivåene for tjære, nikotin og karbonmonoksid eller fastsette grenseverdier for andre utslipp fra 

tobakksvarer, idet det tas hensyn til deres giftighet og avhengighetsskapende virkning.  
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13) For å kunne utføre sine reguleringsoppgaver trenger medlemsstatene og Kommisjonen omfattende opplysninger om 

ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer for å kunne vurdere tobakksvarenes tiltrekningskraft, avhengighetsskapende 

virkning og giftighet samt helserisikoene ved bruk av slike produkter. For dette formålet bør de gjeldende forpliktelsene 

til å rapportere om ingredienser og utslipp styrkes. Det bør fastsettes ytterligere, utvidede forpliktelser til å rapportere 

om tilsetningsstoffer som står på en prioritetsliste, for blant annet å vurdere giftighet, avhengighetsskapende virkning og 

kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske egenskaper («CMR-egenskaper»), også under 

forbrenning. Byrden for små og mellomstore bedrifter ved slike utvidede rapporteringsforpliktelser bør begrenses mest 

mulig. Slike rapporteringsforpliktelser er i samsvar med Unionens forpliktelse til å sikre et høyt vernenivå for 

menneskers helse. 

14) For øyeblikket brukes det flere forskjellige rapporteringsformater. Det gjør det vanskelig for produsenter og importører 

å oppfylle sine rapporteringsforpliktelser og medfører en byrde for medlemsstatene og Kommisjonen når de skal 

sammenligne, analysere og trekke konklusjoner på grunnlag av opplysningene de mottar. Derfor bør det være et felles 

obligatorisk format for rapportering av ingredienser og utslipp. Det bør sikres størst mulig åpenhet for offentligheten om 

disse produktopplysningene, samtidig som det tas behørig hensyn til tobakksprodusentenes forretningshemmeligheter. 

Det bør tas hensyn til gjeldende systemer for rapportering av ingredienser. 

15) Mangelen på en harmonisert tilnærming til reguleringen av ingrediensene i tobakksvarer påvirker hvorvidt det indre 

marked virker på en tilfredsstillende måte og har negativ innvirkning på det frie varebyttet i Unionen. Noen 

medlemsstater har vedtatt lovgivning eller inngått bindende avtaler med industrien som tillater eller forbyr visse 

ingredienser. Som et resultat av dette er noen ingredienser regulert i visse medlemsstater, men ikke i andre. 

Medlemsstatene har også forskjellige tilnærmingsmåter til tilsetningsstoffer i sigarettfiltre samt tilsetningsstoffer som 

farger tobakksrøyken. Uten harmonisering forventes hindringene for at det indre marked kan virke på en tilfredsstillende 

måte, å øke i årene som kommer, med tanke på gjennomføringen av tobakkskonvensjonen og dens relevante 

retningslinjer i hele Unionen og på bakgrunn av erfaring høstet i andre jurisdiksjoner utenfor Unionen. I tobakks-

konvensjonens retningslinjer for regulering av innholdet i tobakksvarer og regulering av åpenhet om tobakksvarer 

oppfordres det særlig til å fjerne ingredienser som øker smaksverdien, skaper inntrykk av at tobakksvarer har 

helsefordeler, assosieres med energi og vitalitet og har fargeegenskaper. 

16) Sannsynligheten for ulik regulering økes ytterligere av bekymringer for tobakksvarer med en annen karakteristisk aroma 

enn tobakk, som vil kunne gjøre det lettere å begynne å bruke tobakk eller å påvirke forbruksmønstrene. Tiltak som 

fører til uberettiget forskjellsbehandling mellom ulike typer sigaretter med aromatilsetting, bør unngås. Produkter med 

en karakteristisk aroma med et større salgsvolum bør imidlertid utfases i løpet av et lengre tidsrom for å gi forbrukerne 

tilstrekkelig tid til å bytte til andre produkter. 

17) Forbudet mot tobakksvarer med karakteristisk aroma utelukker ikke bruk av enkelte tilsetningsstoffer, men det tvinger 

produsentene til å redusere mengden av tilsetningsstoffer eller kombinasjonen av tilsetningsstoffer i en slik grad at 

tilsetningsstoffene ikke lenger gir en karakteristisk aroma. Det bør være tillatt å bruke tilsetningsstoffer som er 

nødvendige for å kunne framstille tobakksvarer, for eksempel sukker som erstatning for sukker som er forsvunnet under 

tørkingsprosessen, forutsatt at de ikke gir produktet en karakteristisk aroma eller øker varens avhengighetsskapende 

virkning, giftighet eller CMR-egenskaper. Et uavhengig europeisk rådgivende panel bør bistå ved slike beslutninger. 

Anvendelsen av dette direktivet bør ikke føre til forskjellsbehandling mellom ulike tobakksorter og bør heller ikke 

hindre produktdifferensiering. 

18) Visse tilsetningsstoffer brukes til å skape inntrykk av at tobakksvarer har helsefordeler, utgjør en begrenset helserisiko 

eller skjerper årvåkenhet og fysiske prestasjoner. Disse tilsetningsstoffene samt tilsetningsstoffer som har CMR-

egenskaper før forbrenning, bør forbys for å sikre et ensartet regelverk i hele Unionen og et høyt vernenivå for 

menneskers helse. Tilsetningsstoffer som øker den avhengighetsskapende virkningen og giftigheten, bør også forbys.  
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19) På bakgrunn av dette direktivs fokus på unge bør andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk være unntatt fra visse 

krav til ingredienser, forutsatt at det ikke skjer noen vesentlig endring i forholdene når det gjelder salgsvolum eller 

forbruksmønstre blant unge. 

20) På grunn av det allmenne forbudet i Unionen mot salg av tobakk til bruk i munnen bør ansvaret for å regulere 

ingrediensene i tobakk til bruk i munnen, som krever inngående kunnskap om dette produktets særtrekk og 

forbruksmønstre, i samsvar med nærhetsprinsippet fortsatt ligge hos Sverige, der det er tillatt å selge dette produktet i 

henhold til artikkel 151 i tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige. 

21) I samsvar med dette direktivs formål, som er å tilrettelegge for at det indre marked for tobakksvarer og relaterte 

produkter virker på en tilfredsstillende måte med utgangspunkt i et høyt helsevernnivå, særlig for unge, og i samsvar 

med rådsrekommandasjon 2003/54/EF(1), bør medlemsstatene oppfordres til å hindre salg av slike produkter til barn og 

unge ved å vedta egnede tiltak for å fastsette aldersgrenser og håndheve disse. 

22) Det er fortsatt ulikheter mellom nasjonale bestemmelser om merking av tobakksvarer, særlig når det gjelder bruk av 

kombinerte helseadvarsler som består av et bilde og en tekst, opplysninger om hjelp til røykeslutt og salgsfremmende 

elementer i og på enkeltpakningene. 

23) Slike ulikheter kan skape handelshindringer og føre til at det indre marked for tobakksvarer ikke virker på en 

tilfredsstillende måte, og de bør derfor fjernes. Det er også mulig at forbrukere i noen medlemsstater er bedre informert 

om helserisikoen ved tobakksvarer enn forbrukere i andre medlemsstater. Uten ytterligere tiltak på unionsplan vil 

ulikhetene sannsynligvis øke i årene som kommer. 

24) Det er også nødvendig å justere bestemmelsene om merking for å tilpasse regelverket som gjelder på unionsplan, til den 

internasjonale utviklingen. For eksempel oppfordres det i tobakkskonvensjonens retningslinjer om emballering og 

merking av tobakksvarer til å anvende store advarselsbilder på pakningens to synlige hovedflater, obligatoriske 

opplysninger om hjelp til røykeslutt og strenge regler for villedende opplysninger. Bestemmelsene om villedende 

opplysninger vil utfylle det allmenne forbudet mot foretaks villedende handelspraksis overfor forbrukere fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF(2). 

 Medlemsstater som bruker avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål på 

tobakksvarenes emballasje, kan i visse tilfeller bli nødt til å fastsette at disse avgiftsmerkene eller identifikasjonsmerkene 

skal plasseres et annet sted, slik at de kombinerte helseadvarslene kan stå øverst på pakningens synlige hovedflater, i 

samsvar med dette direktivet og retningslinjene til tobakkskonvensjonen. Det bør innføres overgangsordninger, slik at 

medlemsstatene kan beholde avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål øverst på 

enkeltpakningene i et visst tidsrom etter at dette direktivet er innarbeidet. 

25) Bestemmelsene om merking bør også tilpasses til ny vitenskapelig dokumentasjon. Det har for eksempel vist seg å være 

villedende å angi utslippsnivåene for tjære, nikotin og karbonmonoksid på enkeltpakninger for sigaretter ettersom det 

fører til at forbrukerne tror at visse sigaretter er mindre skadelige enn andre. Dokumentasjonen tyder også på at store 

kombinerte helseadvarsler som består av en tekstadvarsel og et tilhørende fargefotografi, er mer effektive enn advarsler 

som består av ren tekst. Derfor bør det være obligatorisk med kombinerte helseadvarsler i hele Unionen, og de bør 

dekke en betydelig del av enkeltpakningenes synlige overflater. Det bør fastsettes minstemål for alle helseadvarsler for å 

sikre at de er synlige og effektive.  

  

(1) Rådsrekommandasjon 2003/54/EF av 2. desember 2002 om forebygging av røyking og om tiltak for bedre tobakksbekjempelse (EFT L 22 

av 25.1.2003, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre 

marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handelspraksis») (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22). 
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26) Når det gjelder andre røyketobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk, som hovedsakelig brukes av eldre forbrukere og 

mindre grupper av befolkningen, bør det fortsatt være mulig å unnta disse fra visse krav til merking, forutsatt at det ikke 

skjer noen vesentlig endring i forholdene når det gjelder salgsvolum eller forbruksmønstre blant unge. Merkingen av 

disse andre tobakksvarene bør følge særlige regler. Det bør sikres at helseadvarslene på røykfrie tobakksvarer er synlige. 

Helseadvarslene bør derfor plasseres på de to hovedflatene på pakningen for røykfrie tobakksvarer. Når det gjelder 

vannpipetobakk, som ofte oppfattes som mindre skadelig enn tradisjonelle røyketobakksvarer, bør hele merkeordningen 

få anvendelse for å unngå at forbrukerne villedes. 

27) Tobakksvarer eller deres emballasje kan villede forbrukere, særlig unge, dersom de skaper et inntrykk av at disse 

produktene er mindre skadelige. Dette er for eksempel tilfellet dersom visse ord eller elementer brukes, for eksempel 

«lavt tjæreinnhold», «light», «ultralight», «mild», «naturlig», «økologisk», «uten tilsetningsstoffer», «uten aromatilset-

ting» eller «slim», eller visse betegnelser, bilder, figurer eller andre tegn. Andre villedende elementer kan omfatte, men 

er ikke begrenset til, materiale som legges i pakningen, eller annet tilleggsmateriale som selvklebende etiketter, 

klistremerker, annet materiale som er festet på pakningen, skrapefelter og lommer eller noe som har tilknytning til selve 

tobakksvarens form. Visse former for emballasje og tobakksvarer kan også villede forbrukere ved å skape forestillinger 

om fordeler i form av vekttap, seksuell tiltrekningskraft, sosial status, sosialt liv eller egenskaper som femininitet, 

maskulinitet eller eleganse. På samme måte kan de enkelte sigarettenes størrelse og utseende villede forbrukerne ved å 

skape et inntrykk av at de er mindre skadelige. Verken enkeltpakningene for tobakksvarer eller den ytre emballasjen bør 

inneholde trykte kuponger, rabattilbud, henvisninger til gratisutdeling, «to-for-én»-tilbud eller andre lignende tilbud som 

kan gi forbrukerne inntrykk av økonomiske fordeler og dermed få dem til å kjøpe disse tobakksvarene. 

28) For å sikre helseadvarslenes integritet og synlighet og få best mulig effekt av dem bør det fastsettes bestemmelser om 

helseadvarslenes størrelse samt om visse aspekter ved utseendet på enkeltpakningene for tobakksvarer, herunder form 

og åpningsmekanisme. Når en kubeformet enkeltpakning foreskrives, bør runde eller avskrådde kanter anses å være 

tillatt, forutsatt at helseadvarselen dekker en overflate som tilsvarer overflaten på en enkeltpakning uten slike kanter. 

Medlemsstatene anvender forskjellige regler for minste antall sigaretter per enkeltpakning. Disse reglene bør tilnærmes 

hverandre for å sikre fritt varebytte for de aktuelle produktene. 

29) Betydelige mengder ulovlige produkter som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 2001/37/EF, er brakt i omsetning, 

og mye tyder på at disse mengdene kan komme til å øke. Slike ulovlige produkter undergraver den frie omsetningen av 

produkter som oppfyller kravene, og vernet som lovgivningen om tobakksforebygging gir. Dessuten kreves det i 

tobakkskonvensjonen at Unionen bekjemper ulovlige tobakksvarer, herunder varer som importeres ulovlig til Unionen, 

som ledd i Unionens samlede tobakkspolitikk. Det bør derfor fastsettes at enkeltpakninger for tobakksvarer skal påføres 

unik identifikasjons- og sikkerhetsmerking, og at bevegelsene skal registreres, slik at disse produktene kan spores i hele 

Unionen, og det blir mulig å overvåke og bedre sikre at de er i samsvar med dette direktivet. I tillegg bør det fastsettes 

bestemmelser om innføring av sikkerhetsmerking som vil gjøre det lettere å kontrollere om tobakksvarene er ekte. 

30) Et samvirkende sporingssystem og sikkerhetsmerking bør utvikles på unionsplan. I et innledende tidsrom bør bare 

sigaretter og rulletobakk være omfattet av sporingssystemet og sikkerhetsmerkingen. Dette vil gi produsenter av andre 

tobakksvarer mulighet til å dra nytte av de erfaringene som høstes før sporingssystemet og sikkerhetsmerkingen får 

anvendelse på de andre produktene. 

31) For å sikre uavhengighet for og innsyn i sporingssystemet bør tobakksvareprodusentene inngå avtaler om datalagring 

med uavhengige tredjeparter. Kommisjonen bør godkjenne disse uavhengige tredjepartenes egnethet, og en uavhengig 

ekstern revisor bør overvåke virksomheten deres. Data som gjelder sporingssystemet, bør holdes atskilt fra andre data 

som gjelder selskapet, og bør til enhver tid være under kontroll av og tilgjengelige for vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og for Kommisjonen.  
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32) Ved rådsdirektiv 89/622/EØF(1) forbys salg av visse typer tobakk til bruk i munnen i medlemsstatene. Dette forbudet 

ble bekreftet ved direktiv 2001/37/EF. Ved artikkel 151 i tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige gis Sverige 

unntak fra forbudet. Forbudet mot salg av tobakk til bruk i munnen bør opprettholdes for å hindre at et produkt som er 

avhengighetsskapende og har helseskadelige virkninger, innføres i Unionen (unntatt Sverige). For andre røykfrie 

tobakksvarer som ikke masseproduseres, anses strenge bestemmelser om merking og visse bestemmelser om 

ingredienser som tilstrekkelig til å hindre en utvidelse av markedet utover tradisjonell bruk. 

33) Grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer kan lette tilgangen til tobakksvarer som ikke er i samsvar med dette 

direktivet. Det gir også økt risiko for at unge vil få tilgang til tobakksvarer. Det er derfor en risiko for at lovgivningen 

om tobakksforebygging undergraves. Medlemsstatene bør derfor kunne forby grensekryssende fjernsalg. Dersom 

grensekryssende fjernsalg ikke forbys, er det hensiktsmessig med felles bestemmelser om registrering av detaljsalgs-

steder som foretar slike salg, for å sikre at dette direktivet skal virke på en effektiv måte. Medlemsstatene bør i samsvar 

med artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union (TEU) samarbeide med hverandre med sikte på å lette 

gjennomføringen av dette direktivet, særlig når det gjelder tiltak som treffes i forbindelse med grensekryssende fjernsalg 

av tobakksvarer. 

34) Alle tobakksvarer kan potensielt være årsak til død, sykdom og funksjonshemning. Framstilling, distribusjon og bruk av 

tobakksvarer bør derfor reguleres. Det er derfor viktig å overvåke utviklingen av nye tobakksvarer. Produsenter og 

importører bør være forpliktet til å inngi melding om nye tobakksvarer uten at det berører medlemsstatenes myndighet 

til å forby eller godkjenne slike nye tobakksvarer. 

35) For å sikre like konkurransevilkår bør nye tobakksvarer, som er tobakksvarer som definert i dette direktivet, oppfylle 

kravene i dette direktivet. 

36) Elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere bør reguleres ved dette direktivet, med mindre de på grunn av sin 

presentasjon eller funksjon er omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(2) eller rådsdirektiv 

93/42/EØF(3). Det er ulikheter mellom medlemsstatenes lovgivning og praksis når det gjelder disse produktene, 

herunder sikkerhetskrav, og det kreves derfor tiltak på unionsplan for at det indre marked skal virke på en 

tilfredsstillende måte. Ved reguleringen av disse produktene bør det tas hensyn til et høyt helsevernnivå. For å gi 

medlemsstatene mulighet til å utføre overvåkings- og kontrolloppgavene sine bør det kreves at produsenter og 

importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere inngir en melding om de aktuelle produktene før de 

bringes i omsetning. 

37) Medlemsstatene bør sikre at elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere oppfyller kravene i dette direktivet. 

Dersom produsenten av det aktuelle produktet ikke er etablert i Unionen, bør importøren av produktet ha ansvar for at 

disse produktene er i samsvar med dette direktivet. 

38) Nikotinholdig væske bør kunne bringes i omsetning i henhold til dette direktivet bare dersom nikotinkonsentrasjonen 

ikke overstiger 20 mg/ml. Denne konsentrasjonen gir et nikotinopptak som kan sammenlignes med den tillatte 

nikotindosen fra en standardsigarett i det tidsrommet det tar å røyke en slik sigarett. For å begrense risikoen ved nikotin 

bør det fastsettes en maksimumsstørrelse for gjenoppfyllingsbeholdere, tanker og patroner. 

39) Bare elektroniske sigaretter som avgir nikotindoser på et jevnt nivå, bør kunne bringes i omsetning i henhold til dette 

direktivet. Det er nødvendig at det avgis nikotindoser på et jevnt nivå ved normal bruk av hensyn til helsevern, sikkerhet 

og kvalitet, herunder for å unngå risikoen for utilsiktet inntak av høye doser. 

40) Elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere kan utgjøre en helserisiko dersom de havner i hendene på barn. 

Derfor er det nødvendig å sørge for at slike produkter er barne- og manipulasjonssikre, herunder ved hjelp av 

barnesikker merking, lukking og åpningsmekanisme.  

  

(1) Rådsdirektiv 89/622/EØF av 13. november 1989 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av tobakksvarer samt 

om forbud mot visse typer tobakk til oral bruk (EFT L 359 av 8.12.1989, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(3) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 
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41) Ettersom nikotin er et giftig stoff og med tanke på den mulige helse- og sikkerhetsrisikoen, herunder for personer som 

produktet ikke er beregnet på, bør nikotinholdig væske kunne bringes i omsetning bare i elektroniske sigaretter eller i 

gjenoppfyllingsbeholdere som oppfyller visse krav til sikkerhet og kvalitet. Det er viktig å sikre at elektroniske 

sigaretter ikke skades eller lekker ved bruk og gjenoppfylling. 

42) For at menneskers helse og sikkerhet skal vernes bør disse produktenes merking og emballasje inneholde tilstrekkelige 

og passende opplysninger om sikker bruk av produktene, de bør ha passende helseadvarsler og ikke inneholde 

villedende elementer eller innslag. 

43) Ulikheter i nasjonal rett og praksis når det gjelder reklame for og sponsing av elektroniske sigaretter, utgjør en hindring 

for det frie varebyttet og adgangen til å yte tjenester og skaper merkbar risiko for konkurransevridning. Uten ytterligere 

tiltak på unionsplan er det sannsynlig at disse ulikhetene øker i årene som kommer, også med tanke på det voksende 

markedet for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. Det er derfor nødvendig med en tilnærming av de 

nasjonale bestemmelsene om reklame for og sponsing av disse produktene som har grenseoverskridendevirkninger, med 

utgangspunkt i et høyt vernenivå for menneskers helse. Elektroniske sigaretter kan være en inngang til nikotin-

avhengighet og resultere i tradisjonell tobakksbruk, ettersom de etterligner og normaliserer røyking. Det er derfor 

hensiktsmessig å innta en restriktiv holdning til reklame for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. 

44) For å kunne utføre sine reguleringsoppgaver trenger Kommisjonen og medlemsstatene omfattende opplysninger om 

markedsutviklingen for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. Produsenter og importører av disse 

produktene bør derfor ha plikt til å rapportere om salgsvolumer, preferanser i ulike forbrukergrupper og salgsmetoder. 

Det bør sikres at disse opplysningene gjøres tilgjengelige for offentligheten samtidig som det tas behørig hensyn til 

behovet for å verne forretningshemmeligheter. 

45) For å sikre hensiktsmessig markedsovervåking fra medlemsstatenes side er det nødvendig at produsentene, importørene og 

distributørene har et egnet system for å overvåke og registrere mistenkte skadevirkninger og underrette vedkommende 

myndigheter om disse virkningene, slik at egnede tiltak kan treffes. Det er berettiget å fastsette en beskyttelsesklausul som 

gir medlemsstatene mulighet til å treffe tiltak for å bekjempe alvorlig risiko for folkehelsen. 

46) I forbindelse med et voksende marked for elektroniske sigaretter er det mulig at bestemte elektroniske sigaretter eller 

gjenoppfyllingsbeholdere eller en type elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere som bringes i omsetning, 

vil kunne utgjøre en uforutsett risiko for menneskers helse, selv om de er i samsvar med dette direktivet. Det anbefales 

derfor at det fastsettes en framgangsmåte for å håndtere denne risikoen, som bør gi en medlemsstat mulighet til å vedta 

egnede midlertidige tiltak. Slike egnede midlertidige tiltak kan innebære et forbud mot at bestemte elektroniske 

sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere eller en type elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere bringes i 

omsetning. I den forbindelse bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter med sikte på å forby at 

bestemte elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere eller en type elektroniske sigaretter eller gjenopp-

fyllingsbeholdere bringes i omsetning. Kommisjonen bør gis myndighet til dette når minst tre medlemsstater av 

berettigede årsaker har forbudt de aktuelle produktene, og det er nødvendig å utvide dette forbudet til å gjelde i alle 

medlemsstater for å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte for produkter som er i samsvar med 

dette direktivet, men som ikke innebærer samme helserisiko. Kommisjonen bør innen 20. mai 2016 rapportere om mulig 

risiko knyttet til elektroniske sigaretter som kan etterfylles. 

47) Dette direktivet harmoniserer ikke alle aspekter av elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere. For eksempel 

har medlemsstatene fortsatt ansvar for å fastsette bestemmelser om aromaer. Det kan være nyttig for medlemsstatene å 

vurdere om de vil tillate at produkter med aromatilsetting bringes i omsetning. De bør i den forbindelse være 

oppmerksomme på den tiltrekningskraften slike produkter kan ha på unge og ikke-røykere. Et forbud mot slike 

produkter med aromatilsetting vil måtte begrunnes, og melding om det inngis i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). 
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48) Dessuten harmoniserer dette direktivet ikke bestemmelsene om røykfrie miljøer, nasjonale salgsordninger, nasjonal 

reklame eller varemerkestrekk («brand stretching»), og det innfører heller ikke aldersgrense for elektroniske sigaretter 

eller gjenoppfyllingsbeholdere. Presentasjonen av og reklamen for disse produktene bør ikke under noen omstendigheter 

fremme bruken av tobakk eller føre til forveksling med tobakksvarer. Medlemsstatene kan fritt regulere slike spørsmål 

innenfor rammen av sin egen jurisdiksjon og oppfordres til å gjøre dette. 

49) Reguleringen av urtebaserte røykeprodukter varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og disse produktene oppfattes ofte 

som uskadelige eller mindre skadelige til tross for den helserisikoen som bruk av slike produkter utgjør. I mange tilfeller 

kjenner forbrukerne ikke til innholdet i disse produktene. For å sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende 

måte og forbedre forbrukeropplysningen, bør det innføres felles bestemmelser om merking og rapportering av 

ingredienser for disse produktene på unionsplan. 

50) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av dette direktivet bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet når 

det gjelder fastsettelse og ajourføring av en prioritetsliste over tilsetningsstoffer for utvidet rapportering, fastsettelse og 

oppdatering av formatet for ingrediensrapporteringen og for formidlingen av disse opplysningene, beslutningen om 

hvorvidt en tobakksvare har en karakteristisk aroma eller en høyere grad av giftighet, avhengighetsskapende virkninger 

eller CMR-egenskaper, metoden for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma, framgangsmåter for 

nedsettelse av og arbeid i et uavhengig rådgivende panel for å avgjøre om tobakksvarer har en karakteristisk aroma, den 

nøyaktige plasseringen av helseadvarsler på rulletobakk i punger, tekniske spesifikasjoner for kombinerte 

helseadvarslers oppstilling, utforming og form, tekniske standarder for opprettelse og drift av sporingssystemet for å 

sikre at systemene som brukes til den unike identifikasjons- og sikkerhetsmerkingen, er forenlige med hverandre, samt 

fastsettelse av et felles format for å inngi melding om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere og tekniske 

standarder for gjenoppfyllingsmekanismer for slike produkter. Denne gjennomføringsmyndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

51) For å sikre at dette direktivet virker på riktig måte og for å tilpasse det til den tekniske, vitenskapelige og internasjonale 

utviklingen innen framstilling, bruk og regulering av tobakksvarer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder å vedta og tilpasse grenseverdier for utslipp og metoder 

for å måle disse utslippene, fastsette grenseverdier for tilsetningsstoffer som gir en karakteristisk aroma eller øker 

giftigheten eller den avhengighetsskapende virkningen, trekke tilbake visse unntak som er gitt for andre tobakksvarer 

enn sigaretter og rulletobakk, tilpasse helseadvarslene, opprette og tilpasse bildesamlingen, definere sentrale elementer i 

avtalene om datalagring som skal inngås av hensyn til sporingssystemet, og utvide til hele Unionen tiltak vedtatt av 

medlemsstatene som gjelder bestemte elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere eller en type elektroniske 

sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter 

sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

52) Kommisjonen bør følge utviklingen når det gjelder gjennomføringen og virkningen av dette direktivet og framlegge en 

rapport innen 21. mai 2021, og deretter ved behov for å vurdere om det er nødvendig å foreta endringer i dette 

direktivet. Rapporten bør inneholde opplysninger om flatene på enkeltpakninger for tobakksvarer som ikke er omfattet 

av dette direktivet, markedsutviklingen for nye tobakksvarer, markedsutvikling som utgjør en vesentlig endring av 

forholdene, markedsutviklingen for og forbrukernes oppfatning av tynne sigaretter, vannpipetobakk samt elektroniske 

sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. 

Kommisjonen bør utarbeide en rapport om gjennomførbarheten av, fordelene ved og virkningen av et europeisk system 

for regulering av ingredienser i tobakksvarer, herunder gjennomførbarheten av og fordelene ved å utarbeide en liste over 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 



10.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 15/9 

 

ingredienser på unionsplan som kan brukes i, eller finnes i eller tilsettes tobakksvarer (såkalt «positivliste»). Ved 

utarbeiding av denne rapporten bør Kommisjonen blant annet vurdere tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon for 

ingrediensenes giftige og avhengighetsskapende virkninger. 

53) Tobakksvarer og relaterte produkter som er i samsvar med dette direktivet, bør dra nytte av fritt varebytte. På bakgrunn 

av de forskjellige gradene av harmonisering som oppnås ved dette direktivet, bør medlemsstatene imidlertid på visse 

vilkår beholde myndigheten til å pålegge ytterligere krav i visse tilfeller for å verne folkehelsen. Dette gjelder i 

forbindelse med presentasjonen og emballeringen av tobakksvarer, herunder farger, utover helseadvarsler, som dette 

direktivet inneholder de første felles grunnleggende bestemmelsene om. Derfor kan medlemsstatene for eksempel 

innføre bestemmelser om ytterligere standardisering av tobakksvarers emballasje, forutsatt at disse bestemmelsene er 

forenlige med TEUV og WTO-forpliktelsene og ikke berører anvendelsen av dette direktivet. 

54) For å ta hensyn til en mulig framtidig markedsutvikling bør medlemsstatene dessuten også kunne forby en viss kategori 

av tobakksvarer eller relaterte produkter på grunn av særlige forhold i den berørte medlemsstaten og forutsatt at 

bestemmelsene er begrunnet ut fra behovet for å verne folkehelsen, idet det tas hensyn til det høye vernenivået som 

oppnås gjennom dette direktivet. Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om slike strengere nasjonale 

bestemmelser. 

55) En medlemsstat bør fritt kunne opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser som får anvendelse på alle produkter 

som bringes i omsetning på det nasjonale markedet, når det gjelder forhold som ikke reguleres av dette direktivet, 

forutsatt at de er forenlige med TEUV og ikke setter anvendelsen av dette direktivet i fare. På disse vilkårene kan derfor 

en medlemsstat blant annet regulere eller forby tilbehør til tobakksvarer (herunder vannpiper) og til urtebaserte 

røykeprodukter samt regulere eller forby produkter som av utseende ligner en type tobakksvare eller relatert produkt. 

Det kreves forhåndsmelding for nasjonale tekniske forskrifter i henhold til direktiv 98/34/EF. 

56) Medlemsstatene bør sikre at personopplysninger behandles bare i samsvar med reglene og garantiene som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). 

57) Dette direktivet berører ikke Unionens regelverk om bruk og merking av genmodifiserte organismer. 

58) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom de ulike delene av et 

direktiv og de tilsvarende delene i de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktivet anser 

regelgiveren at oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

59) Forpliktelsen til å overholde grunnleggende rettigheter og rettsprinsipper som er nedfelt i Den europeiske unions pakt 

om grunnleggende rettigheter, endres ikke ved dette direktivet. Flere grunnleggende rettigheter påvirkes av dette 

direktivet. Det er derfor nødvendig å sikre at forpliktelsene som pålegges produsenter, importører og distributører av 

tobakksvarer og relaterte produkter, ikke bare garanterer et høyt nivå av helse- og forbrukervern, men også verner om 

alle grunnleggende rettigheter og er forholdsmessig med hensyn til at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende 

måte. Ved anvendelsen av dette direktivet bør unionsretten og relevante internasjonale forpliktelser overholdes. 

60) Ettersom målene for dette direktivet, som er å tilnærme medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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derfor på grunn av deres omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i TEU. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktivet ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

AVDELING I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Formålet med dette direktivet er å tilnærme medlemsstatenes lover og forskrifter om 

a) ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer og tilhørende rapporteringsforpliktelser, herunder grenseverdiene for utslipp av 

tjære, nikotin og karbonmonoksid for sigaretter, 

b) visse aspekter ved merking og emballering av tobakksvarer, herunder helseadvarslene som skal stå på enkeltpakninger for 

tobakksvarer og eventuell ytre emballasje, samt sporbarhet og sikkerhetsmerking som anvendes på tobakksvarer for å sikre 

at de er i samsvar med dette direktivet, 

c) forbudet mot å bringe i omsetning visse typer tobakk til bruk i munnen, 

d) grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer, 

e) forpliktelsen til å inngi melding om nye tobakksvarer, 

f) omsetning og merking av visse produkter som er beslektet med tobakksvarer, nemlig elektroniske sigaretter og 

gjenoppfyllingsbeholdere, samt urtebaserte røykeprodukter, 

for å tilrettelegge for at det indre marked for tobakksvarer og relaterte produkter virker på en tilfredsstillende måte, med 

utgangspunkt i et høyt vernenivå for menneskers helse, særlig for unge, og for å oppfylle Unionens forpliktelser i henhold til 

Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader («tobakkskonvensjonen»). 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktivet menes med 

1) «tobakk» tobakksblader og andre naturlige, bearbeidede eller ubearbeidede deler av tobakksplanten, herunder ekspandert 

og rekonstituert tobakk, 

2) «pipetobakk» tobakk som kan brukes via forbrenning, og som utelukkende er beregnet på å brukes i pipe, 

3) «rulletobakk» tobakk som forbrukere eller detaljsalgssteder kan bruke til å lage sigaretter, 

4) «tobakksvarer» produkter som kan brukes, og som helt eller delvis består av tobakk, uavhengig av om den er 

genmodifisert eller ikke, 

5) «røykfri tobakksvare» en tobakksvare som ikke brukes via forbrenning, herunder skråtobakk, nesetobakk og tobakk til 

bruk i munnen, 

6) «skråtobakk» en røykfri tobakksvare som utelukkende er beregnet på å tygges, 

7) «nesetobakk» en røykfri tobakksvare som kan brukes via nesen, 

8) «tobakk til bruk i munnen» alle tobakksvarer beregnet på bruk i munnen, med unntak av dem som er beregnet på å 

inhaleres eller tygges, og som helt eller delvis er framstilt av tobakk, i form av pulver eller fine partikler eller i enhver 

kombinasjon av disse formene, særlig i porsjonsposer eller i porøse poser, 

9) «røyketobakksvarer» tobakksvarer som ikke er røykfrie tobakksvarer,  
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10) «sigarett» sammenrullet tobakk som kan brukes via forbrenning, og er nærmere definert i artikkel 3 nr. 1 i rådsdirektiv 

2011/64/EU(1), 

11) «sigar» sammenrullet tobakk som kan brukes via forbrenning, og er nærmere definert i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 

2011/64/EU, 

12) «sigarillo» en liten type sigar som er nærmere definert i artikkel 8 nr. 1 i rådsdirektiv 2007/74/EF(2), 

13) «vannpipetobakk» en tobakksvare som kan brukes via vannpipe. I dette direktivet anses vannpipetobakk som en 

røyketobakksvare. Dersom et produkt kan brukes både via vannpipe og som rulletobakk, skal det anses som rulletobakk, 

14) «ny tobakksvare» en tobakksvare som 

a) ikke inngår i noen av følgende kategorier: sigaretter, rulletobakk, pipetobakk, vannpipetobakk, sigarer, sigarilloer, 

skråtobakk, nesetobakk eller tobakk til bruk i munnen, og 

b) bringes i omsetning etter 19. mai 2014, 

15) «urtebasert røykeprodukt» et produkt basert på planter, urter eller frukt som ikke inneholder tobakk, og som kan brukes 

via forbrenning, 

16) «elektronisk sigarett» et produkt som kan brukes for å innta nikotinholdig damp gjennom et munnstykke, eller en del av et 

slikt produkt, herunder en patron, en tank og innretningen uten patron eller tank. Elektroniske sigaretter kan være til 

engangsbruk eller kan etterfylles ved hjelp av en gjenoppfyllingsbeholder og en tank eller lades opp med engangspatroner, 

17) «gjenoppfyllingsbeholder» en beholder som inneholder nikotinholdig væske som kan brukes til å fylle på en elektronisk 

sigarett, 

18) «ingrediens» tobakk, et tilsetningsstoff samt ethvert stoff eller element som finnes i en ferdig tobakksvare eller et relatert 

produkt, herunder papir, filter, blekk, kapsler og klebemiddel, 

19) «nikotin» nikotinalkaloider, 

20) «tjære» nikotinfritt anhydridkondensat av ufiltrert røyk, 

21) «utslipp» stoffer som frigis når en tobakksvare eller et relatert produkt brukes etter hensikten, for eksempel stoffer i røyk, 

eller stoffer som frigis ved bruk av røykfrie tobakksvarer, 

22) «grenseverdi» eller «grenseverdi for utslipp» høyeste innhold eller største utslipp, herunder null, av et stoff i en 

tobakksvare målt i milligram, 

23) «tilsetningsstoff» et annet stoff enn tobakk som tilsettes en tobakksvare, en enkeltpakning eller en eventuell ytre 

emballasje, 

24) «aroma» et tilsetningsstoff som gir lukt og/eller smak, 

25) «karakteristisk aroma» en framtredende lukt eller smak av annet enn tobakk, som følge av et tilsetningsstoff eller en 

kombinasjon av tilsetningsstoffer, herunder f.eks. frukt, krydder, urter, alkohol, sukkertøy, mentol eller vanilje, og som er 

merkbar før eller mens tobakksvaren brukes, 

26) «avhengighetsskapende virkning» et stoffs farmakologiske evne til å skape avhengighet, en tilstand som påvirker en 

persons evne til å styre sin atferd, vanligvis ved å utløse en følelse av belønning og/eller befrielse fra abstinens,  

  

(1) Rådsdirektiv 2011/64/EU av 21. juni 2011 om strukturen og satsene for særavgifter på bearbeidet tobakk (EUT L 176 av 5.7.2011, s. 24). 

(2) Rådsdirektiv 2007/74/EF av 20. desember 2007 om fritak for merverdiavgift og særavgift på varer som importeres av reisende fra 

tredjestater (EUT L 346 av 29.12.2007, s. 6). 
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27) «giftighet» i hvilken grad et stoff kan forårsake skadelige virkninger på den menneskelige organismen, herunder 

virkninger som forekommer over tid, vanligvis etter gjentatt eller vedvarende bruk eller eksponering, 

28) «vesentlig endring i forholdene» en økning i salgsvolum etter produktkategori på minst 10 % i minst fem medlemsstater 

basert på salgsopplysninger som er framlagt i samsvar med artikkel 5 nr. 6, eller en økning i utbredelsen av bruk i gruppen 

av forbrukere under 25 år på minst fem prosentpoeng i minst fem medlemsstater for den aktuelle produktkategorien, basert 

på den særlige Eurobarometer-rapport 385 fra mai 2012 eller tilsvarende undersøkelser av utbredelse. En vesentlig endring 

i forholdene anses i alle tilfeller ikke å ha forekommet dersom salgsvolumet for produktkategorien på detaljistnivå ikke 

overstiger 2,5 % av det samlede salget av tobakksvarer på unionsplan, 

29) «ytre emballasje» enhver emballasje som tobakksvarer eller relaterte produkter bringes i omsetning i, og som omfatter en 

eller flere enkeltpakninger. Gjennomsiktig innpakning anses ikke som ytre emballasje, 

30) «enkeltpakning» den minste individuelle pakningen med en tobakksvare eller et relatert produkt som bringes i omsetning, 

31) «pung» en enkeltpakning for rulletobakk, enten i form av en rektangulær lomme med en klaff som dekker åpningen, eller i 

form av en stående pung, 

32) «helseadvarsel» en advarsel om et produkts skadevirkninger på menneskers helse eller andre uønskede følger av bruk av 

produktet, herunder tekstadvarsler, kombinerte helseadvarsler, generelle advarsler og informasjonsteksten, som fastsatt i 

dette direktivet, 

33) «kombinert helseadvarsel» en helseadvarsel som består av en kombinasjon av en tekstadvarsel og et tilhørende fotografi 

eller en tilhørende illustrasjon, som fastsatt i dette direktivet, 

34) «grensekryssende fjernsalg» fjernsalg til forbrukere der forbrukeren på tidspunktet for bestilling av produktet fra et 

detaljsalgssted, befinner seg i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten eller tredjestaten der detaljsalgsstedet er 

etablert. Et detaljsalgssted anses å være etablert i en medlemsstat 

a) når det gjelder en fysisk person: dersom vedkommende har forretningssted i nevnte medlemsstat, 

b) i andre tilfeller: dersom detaljsalgsstedet har sitt hovedkontor, sin hovedadministrasjon eller sitt forretningssted, 

herunder en filial, et agentur eller enhver annen virksomhet, i nevnte medlemsstat, 

35) «forbruker» en fysisk person som opptrer med et formål som faller utenfor vedkommendes nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

36) «alderskontrollsystem» et databehandlingssystem som entydig bekrefter forbrukerens alder elektronisk i samsvar med 

nasjonale krav, 

37) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som framstiller et produkt eller får et produkt utformet eller framstilt, og 

som markedsfører nevnte produkt under eget navn eller varemerke, 

38) «import av tobakksvarer eller relaterte produkter» innførsel på Unionens territorium av slike produkter, med mindre 

produktene gjennomgår en tollsuspensjonsprosedyre eller -ordning ved innførsel til Unionen samt frigivelse av produktene 

etter en tollsuspensjonsprosedyre eller -ordning,  
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39) «importør av tobakksvarer eller relaterte produkter» eieren av eller en person som har råderett over tobakksvarer eller 

relaterte produkter som er innført på Unionens territorium, 

40) «bringe i omsetning» å gjøre produkter, uavhengig av framstillingssted, tilgjengelige for forbrukere i Unionen, mot 

betaling eller ikke, herunder ved hjelp av fjernsalg. Når det gjelder grensekryssende fjernsalg, anses produktet å være brakt 

i omsetning i medlemsstaten der forbrukeren befinner seg, 

41) «detaljsalgssted» et utsalgssted der tobakksvarer bringes i omsetning, herunder av en fysisk person. 

AVDELING II 

TOBAKKSVARER 

KAPITTEL I 

Ingredienser og utslipp 

Artikkel 3 

Grenseverdier for utslipp av tjære, nikotin, karbonmonoksid og andre stoffer 

1.  Utslippene fra sigaretter som bringes i omsetning eller framstilles i medlemsstatene («grenseverdier for utslipp»), skal 

være høyst 

a) 10 mg tjære per sigarett, 

b) 1 mg nikotin per sigarett, 

c) 10 mg karbonmonoksid per sigarett. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å redusere grenseverdiene 

for utslipp som er fastsatt i nr. 1, dersom det er nødvendig på grunnlag av internasjonalt anerkjente standarder. 

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om grenseverdier som de fastsetter for andre utslipp fra sigaretter enn 

utslippene nevnt i nr. 1, og for utslipp fra andre tobakksvarer enn sigaretter. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å innarbeide i unionsretten standarder som 

partene i tobakkskonvensjonen eller WHO har avtalt, når det gjelder grenseverdier for andre utslipp fra sigaretter enn utslippene 

nevnt i nr. 1, og utslipp fra andre tobakksvarer enn sigaretter. 

Artikkel 4 

Målemetoder 

1.  Utslippet av tjære, nikotin og karbonmonoksid fra sigaretter skal måles i henhold til ISO-standard 4387 for tjære, ISO-

standard 10315 for nikotin og ISO-standard 8454 for karbonmonoksid. 

Nøyaktigheten av tjære-, nikotin- og karbonmonoksidmålingene skal bestemmes i samsvar med ISO-standard 8243. 

2.  Målingene omhandlet i nr. 1 skal verifiseres av laboratorier som er godkjent og overvåkes av vedkommende myndigheter 

i medlemsstatene. 

Disse laboratoriene skal ikke være eid eller direkte eller indirekte kontrollert av tobakksindustrien. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en liste over godkjente laboratorier med opplysninger om hvilke kriterier som er 

lagt til grunn for godkjenningen, og hvilke overvåkingsmetoder som er anvendt, og skal oppdatere listen etter hver endring. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse listene over godkjente laboratorier. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å tilpasse metodene for å 

måle utslipp av tjære, nikotin og karbonmonoksid, dersom det er nødvendig, på grunnlag av den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen eller internasjonalt anerkjente standarder.  



Nr. 15/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om målemetoder som de bruker for andre utslipp fra sigaretter enn 

utslippene nevnt i nr. 3, og for utslipp fra andre tobakksvarer enn sigaretter. 

5.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å innarbeide i unionsretten standarder som 

partene i tobakkskonvensjonen eller WHO har avtalt, når det gjelder målemetoder. 

6.  Medlemsstatene kan pålegge produsenter og importører av tobakksvarer forholdsmessige avgifter for verifisering av 

målingene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkelen. 

Artikkel 5 

Rapportering av ingredienser og utslipp 

1.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av tobakksvarer framlegger for vedkommende myndigheter 

følgende opplysninger etter varenavn og type: 

a) En liste over alle ingredienser og mengdene av disse som brukes ved framstillingen av tobakksvarene, i synkende 

rekkefølge etter vekt for hver ingrediens som inngår i tobakksvarene. 

b) Utslippsnivåene som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 4. 

c) Opplysninger om andre utslipp og utslippsnivåer dersom de er tilgjengelige. 

For produkter som allerede er brakt i omsetning, skal disse opplysningene framlegges innen 20. november 2016. 

Produsenter og importører skal også underrette vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene dersom sammen-

setningen av et produkt endres på en måte som påvirker opplysningene som framlegges i henhold til denne artikkelen. 

For nye eller endrede tobakksvarer skal opplysningene som kreves i henhold til denne artikkelen, framlegges før disse varene 

bringes i omsetning. 

2.  Listen over ingredienser som er nevnt i nr. 1 bokstav a), skal være ledsaget av en erklæring om grunnene til at slike 

ingredienser inngår i de aktuelle tobakksvarene. Den nevnte listen skal også angi ingrediensenes status, herunder om de er 

registrert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)1907/2006(1) samt klassifiseringen deres i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). 

3.  Listen som er nevnt i nr. 1 bokstav a), skal også ledsages av relevante toksikologiske data om ingrediensene, både før og 

etter forbrenning, alt etter hva som er relevant, med særlig vekt på virkningene på forbrukernes helse og med hensyn til, blant 

annet, eventuelle avhengighetsskapende virkninger. 

Videre skal produsenten eller importøren av sigaretter og rulletobakk framlegge et teknisk dokument med en allmenn 

beskrivelse av tilsetningsstoffene som er brukt, samt egenskapene deres. 

Produsenter og importører skal angi hvilke metoder som er brukt til å måle utslipp, unntatt for tjære, nikotin og karbon-

monoksid og for utslippene som er nevnt i artikkel 4 nr. 4. Medlemsstatene kan også kreve at produsenter eller importører 

foretar undersøkelser som vedkommende myndigheter kan foreskrive for å vurdere ingrediensenes virkninger på helsen, blant 

annet med hensyn til avhengighetsskapende virkninger og giftighet. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene som framlegges i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen og artikkel 6, 

offentliggjøres på et nettsted. Medlemsstatene skal ta behørig hensyn til behovet for å verne forretningshemmeligheter når de 

offentliggjør disse opplysningene. Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører angir hvilke opplysninger de anser 

som forretningshemmeligheter, når de framlegger opplysningene i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen og artikkel 6.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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5.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette og om nødvendig oppdatere formatet for innsending og 

offentliggjøring av opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 6 i denne artikkelen og artikkel 6. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

6.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører framlegger interne og eksterne undersøkelser som de har tilgang 

til, i form av markedsanalyser og undersøkelser av preferansene til ulike forbrukergrupper, herunder unge og nåværende 

røykere, når det gjelder ingredienser og utslipp, samt sammendrag av eventuelle markedsanalyser som de gjennomfører ved 

lansering av nye produkter. Medlemsstatene skal også kreve at produsenter og importører hvert år fra og med 1. januar 2015 

rapporterer om sine salgsvolumer per varenavn og type, angitt i antall eller kilo, og per medlemsstat. Medlemsstatene skal 

framlegge alle andre opplysninger om salgsvolum som de har tilgang til. 

7.  Alle data og opplysninger som skal framlegges for og av medlemsstatene i henhold til denne artikkelen og artikkel 6, skal 

framlegges elektronisk. Medlemsstatene skal lagre opplysningene elektronisk og skal sikre at Kommisjonen og andre 

medlemsstater har tilgang til disse opplysningene ved anvendelsen av dette direktivet. Medlemsstatene og Kommisjonen skal 

sikre at forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger behandles fortrolig. 

8.  Medlemsstatene kan pålegge produsenter og importører forholdsmessige avgifter for å motta, lagre, behandle, analysere 

og offentliggjøre opplysningene som framlegges for dem i henhold til denne artikkelen. 

Artikkel 6 

Prioritetsliste over tilsetningsstoffer og utvidede rapporteringsforpliktelser 

1.  I tillegg til rapporteringsforpliktelsene som er fastsatt i nr. 5, skal utvidede rapporteringsforpliktelser få anvendelse på 

visse tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som står på en prioritetsliste. Kommisjonen skal vedta gjennom-

føringsrettsakter som fastsetter og senere oppdaterer denne prioritetslisten over tilsetningsstoffer. Denne listen skal inneholde 

tilsetningsstoffer 

a) som det foreligger foreløpige opplysninger om, forskning på eller bestemmelser om i andre jurisdiksjoner, som tyder på at 

de har en av egenskapene som er angitt i nr. 2 bokstav a)-d) i denne artikkelen, og 

b) som er blant de mest brukte tilsetningsstoffene etter vekt eller antall i samsvar med rapporteringen av ingredienser i 

henhold til artikkel 5 nr. 1 og 3. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. En første liste 

over tilsetningsstoffer skal vedtas innen 20. mai 2016 og skal inneholde minst 15 tilsetningsstoffer. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av sigaretter og rulletobakk som inneholder et tilsetningsstoff 

som står på prioritetslisten fastsatt i nr. 1, skal foreta omfattende undersøkelser, der det for hvert tilsetningsstoff skal undersøke 

om stoffet 

a) bidrar til de aktuelle produktenes giftighet eller avhengighetsskapende virkning, og om dette vil føre til at noen av de 

aktuelle produktenes giftighet eller avhengighetsskapende virkning øker i betydelig eller målbar grad, 

b) gir en karakteristisk aroma, 

c) letter inhalering eller nikotinopptak, eller 

d) fører til at det dannes stoffer som har CMR-egenskaper, mengdene av disse og om dette vil føre til at noen av de aktuelle 

produktenes CMR-egenskaper øker i betydelig eller målbar grad. 

3.  Disse undersøkelsene skal ta hensyn til det aktuelle produktets tiltenkte bruk og særlig undersøke utslippene som 

forårsakes av forbrenningsprosessen der det aktuelle tilsetningsstoffet inngår. Undersøkelsene skal også undersøke nevnte 

tilsetningsstoffs interaksjon med andre ingredienser i de aktuelle produktene. Produsenter eller importører som bruker det 

samme tilsetningsstoffet i sine tobakksvarer, kan foreta en felles undersøkelse dersom de bruker dette tilsetningsstoffet i en 

sammenlignbar produktsammensetning.  
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4.  Produsentene eller importørene skal utarbeide en rapport om resultatene av disse undersøkelsene. Denne rapporten skal 

inneholde et sammendrag og en omfattende oversikt som sammenstiller tilgjengelig vitenskapelig litteratur om det berørte 

tilsetningsstoffet, og sammenfatter interne data om tilsetningsstoffets virkninger. 

Produsentene eller importørene skal framlegge disse rapportene for Kommisjonen og en kopi av dem for vedkommende 

myndigheter i de medlemsstatene der en tobakksvare som inneholder dette tilsetningsstoffet, bringes i omsetning senest 

18 måneder etter at det aktuelle tilsetningsstoffet ble oppført på prioritetslisten i henhold til nr. 1. Kommisjonen og de berørte 

medlemsstatene kan også be produsentene eller importørene om tilleggsopplysninger om det aktuelle tilsetningsstoffet. Disse 

tilleggsopplysningene skal utgjøre en del av rapporten. 

Kommisjonen og de berørte medlemsstatene kan kreve at et uavhengig vitenskapelig organ foretar en fagfellevurdering av disse 

rapportene, særlig når det gjelder hvor uttømmende de er, den metodikken som er brukt, og deres konklusjoner. De mottatte 

opplysningene skal bistå Kommisjonen og medlemsstatene når beslutninger skal treffes i henhold til artikkel 7. Medlemsstatene 

og Kommisjonen kan pålegge produsenter og importører av tobakksvarer forholdsmessige avgifter for disse fagfellevurde-

ringene. 

5.  Små og mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) skal unntas fra forpliktelsene i 

henhold til denne artikkelen dersom en annen produsent eller importør utarbeider en rapport om nevnte tilsetningsstoff. 

Artikkel 7 

Regulering av ingredienser 

1.  Medlemsstatene skal forby å bringe i omsetning tobakksvarer med en karakteristisk aroma. 

Medlemsstatene skal ikke forby bruk av tilsetningsstoffer som er avgjørende for framstilling av tobakksvarer, for eksempel 

sukker som erstatning for sukker som er forsvunnet under tørkingen, forutsatt at disse tilsetningsstoffene ikke gir produktet en 

karakteristisk aroma eller øker tobakksvarens avhengighetsskapende virkning, giftighet eller CMR-egenskaper i betydelig eller 

målbar grad. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltakene som treffes i henhold til dette nummer. 

2.  Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat eller kan på eget initiativ bestemme ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter om en tobakksvare er omfattet av nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter ensartede regler for framgangsmåtene som brukes for å 

fastslå om en tobakksvare er omfattet av nr. 1. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkel-

sesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

4.  Et uavhengig rådgivende panel skal nedsettes på unionsplan. Medlemsstatene og Kommisjonen kan rådspørre dette 

panelet før de vedtar et tiltak i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkelen. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter framgangsmåtene for nedsettelse av og arbeidet i panelet. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

5.  Dersom innholdsnivået eller konsentrasjonen av visse tilsetningsstoffer eller kombinasjoner av disse har ført til forbud i 

henhold til nr. 1 i denne artikkelen i minst tre medlemsstater, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 27 for å fastsette grenseverdier for innholdet av disse tilsetningsstoffene eller kombinasjoner av 

tilsetningsstoffer som gir den karakteristiske aromaen. 

6.  Medlemsstatene skal forby å bringe i omsetning tobakksvarer som inneholder følgende tilsetningsstoffer: 

a) Vitaminer eller andre tilsetningsstoffer som gir inntrykk av at tobakksvaren har en helsefordel eller utgjør en redusert 

helserisiko. 

b) Koffein eller taurin eller andre tilsetningsstoffer og stimulerende forbindelser som assosieres med energi og vitalitet. 

c) Tilsetningsstoffer med egenskaper som farger utslipp.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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d) Når det gjelder røyketobakksvarer, tilsetningsstoffer som letter inhalering og nikotinopptak. 

e) Tilsetningsstoffer som har CMR-egenskaper før forbrenning. 

7.  Medlemsstatene skal forby å bringe i omsetning tobakksvarer som inneholder aroma i en av bestanddelene, for eksempel 

filtre, papir, emballasje, kapsler eller andre tekniske egenskaper som gjør det mulig å endre de aktuelle tobakksvarenes lukt 

eller smak eller røykintensitet. Filtre, papir og kapsler skal ikke inneholde tobakk eller nikotin. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at bestemmelsene og vilkårene som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006, anvendes på 

tobakksvarer i den grad det er relevant. 

9.  Medlemsstatene skal på grunnlag av vitenskapelig dokumentasjon forby å bringe i omsetning tobakksvarer som 

inneholder tilsetningsstoffer i en mengde som øker en tobakksvares giftighet eller avhengighetsskapende virkning eller CMR-

egenskaper i betydelig eller målbar grad ved bruk. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltakene de har truffet i henhold til dette nummer. 

10.  Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat eller kan på eget initiativ bestemme ved hjelp av en gjennom-

føringsrettsakt om en tobakksvare er omfattet av nr. 9. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2 og skal være basert på siste vitenskapelig dokumentasjon. 

11.  Dersom et tilsetningsstoff eller en viss mengde av stoffet har vist seg å øke giftigheten eller den avhengighetsskapende 

virkningen av en tobakksvare, og dersom dette har ført til forbud i henhold til nr. 9 i denne artikkelen i minst tre medlemsstater, 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å fastsette grenseverdier for 

innholdet av disse tilsetningsstoffene. I slike tilfeller skal grenseverdien for innhold fastsettes til den laveste grenseverdien som 

førte til et av de nasjonale forbudene som nevnt i dette nummer. 

12.  Andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk skal unntas fra forbudene som er fastsatt i nr. 1 og 7. Kommisjonen skal 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å oppheve unntaket for en bestemt produktkategori dersom det er 

fastslått en vesentlig endring i forholdene i en rapport fra Kommisjonen. 

13.  Medlemsstatene og Kommisjonen kan pålegge produsenter og importører av tobakksvarer forholdsmessige avgifter for å 

vurdere om en tobakksvare har en karakteristisk aroma, om det er brukt forbudte tilsetningsstoffer eller aromaer og om en 

tobakksvare inneholder tilsetningsstoffer i en mengde som øker den aktuelle tobakksvarens giftighet eller avhengighets-

skapende virkning, eller dens CMR-egenskaper i betydelig eller målbar grad. 

14.  Når det gjelder tobakksvarer med en karakteristisk aroma som har et salgsvolum i Unionen på minst 3 % i en bestemt 

produktkategori, får bestemmelsene i denne artikkelen anvendelse fra 20. mai 2020. 

15.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på tobakk til bruk i munnen. 

KAPITTEL II 

Merking og emballering 

Artikkel 8 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Hver enkeltpakning med en tobakksvare og eventuell ytre emballasje skal være påført helseadvarslene som er fastsatt i 

dette kapittel på det eller de offisielle språkene i medlemsstaten der varen bringes i omsetning. 

2.  Helseadvarslene skal dekke hele den overflaten på enkeltpakningen eller den ytre emballasjen som er forbeholdt dem, og 

de skal ikke kommenteres, omformuleres eller vises til i noen form. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at helseadvarslene på en enkeltpakning og eventuell ytre emballasje trykkes på en slik måte at 

de ikke kan fjernes eller slettes og er fullt synlige, herunder at de ikke helt eller delvis skjules eller forstyrres av avgiftsmerker, 

prismerker, sikkerhetsmerking, ytre omslag, futteraler, esker eller andre elementer når tobakksvarene bringes i omsetning. På 
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enkeltpakninger med andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk i punger kan helseadvarslene påføres med selvklebende 

etiketter, forutsatt at disse ikke kan fjernes. Helseadvarslene skal være intakte når enkeltpakningen åpnes, unntatt på pakninger 

med brettbart lokk, der helseadvarslene kan brytes når pakningen åpnes, men bare på en måte som sikrer at teksten, fotografiene 

og opplysningene om røykeslutt er grafisk helhetlige og synlige. 

4.  Helseadvarslene skal ikke på noen måte skjule eller forstyrre avgiftsmerker, prismerker, sporingsmerker eller 

sikkerhetsmerking på enkeltpakninger. 

5.  Målene på helseadvarslene som er fastsatt i artikkel 9, 10, 11 og 12 skal beregnes i forhold til den aktuelle overflaten når 

pakningen er lukket. 

6.  Helseadvarslene skal være omgitt av en svart ramme som er minst 1 mm bred, innenfor den overflaten som er forbeholdt 

disse advarslene, med unntak av helseadvarsler i henhold til artikkel 11. 

7.  Når en helseadvarsel tilpasses i henhold til artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 3 og artikkel 12 nr. 3, skal Kommisjonen sikre 

at den er faktuell eller at medlemsstatene kan velge mellom to advarsler, der den ene er faktuell. 

8.  Bilder av enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje som henvender seg til forbrukere i Unionen, skal være i samsvar 

med bestemmelsene i dette kapittel. 

Artikkel 9 

Generelle advarsler og informasjonstekster på røyketobakksvarer 

1.  Hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført en av følgende generelle 

advarsler: 

«Røyking dreper – slutt i dag» 

eller 

«Røyking dreper». 

Medlemsstatene skal bestemme hvilken av de generelle advarslene nevnt i første ledd som skal brukes. 

2.  Hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført følgende informasjonstekst: 

«Tobakksrøyk inneholder over 70 kreftframkallende stoffer». 

3.  Når det gjelder sigarettpakninger og rulletobakk i kubeformede enkeltpakninger, skal den generelle advarselen stå på den 

nedre delen av en av sideflatene på enkeltpakningene, og informasjonsteksten skal stå på den nedre delen av den andre 

sideflaten. Disse helseadvarslene skal være minst 20 mm brede. 

Når det gjelder pakninger i form av en klappeske med hengslet lokk der sideflatene deles i to når pakningen åpnes, skal hele 

den generelle advarselen og informasjonsteksten stå på den største av disse delte flatene. Den generelle advarselen skal også stå 

på innsiden av den øvre flaten som er synlig når pakningen er åpen. 

Sideflatene på denne typen pakning skal være minst 16 mm høye. 

Når det gjelder rulletobakk i punger, skal den generelle advarselen og informasjonsteksten stå på den overflaten som sikrer at 

disse helseadvarslene er helt synlige. Når det gjelder rulletobakk i sylinderformede pakninger, skal den generelle advarselen stå 

på yttersiden av lokket og informasjonsteksten på innsiden av lokket. 

Både den generelle advarselen og informasjonsteksten skal dekke 50 % av den overflaten de er trykket på.  
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4.  Den generelle advarselen og informasjonsteksten som er nevnt i nr. 1 og 2, skal være 

a) trykket med svart fet skrift med skrifttypen Helvetica på hvit bakgrunn. For at språklige krav kan imøtekommes, kan 

medlemsstatene selv bestemme skriftstørrelsen, forutsatt at skriftstørrelsen som er fastsatt i henhold til nasjonal rett, sikrer 

at den relevante teksten dekker en størst mulig del av den overflaten som er forbeholdt disse helseadvarslene, og 

b) sentrert på overflaten som er forbeholdt dem, og på kubeformede pakninger og eventuell ytre emballasje skal de stå 

parallelt med sidekanten på enkeltpakningen eller den ytre emballasjen. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å tilpasse ordlyden i 

informasjonsteksten som er fastsatt i nr. 2, til utviklingen i vitenskapen og på markedet. 

6.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter bestemme den nøyaktige plasseringen av den generelle 

advarselen og informasjonsteksten på rulletobakk i punger, idet det tas hensyn til pungenes ulike former. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

Artikkel 10 

Kombinerte helseadvarsler for røyketobakksvarer 

1.  Hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røyketobakksvarer skal være påført kombinerte helseadvarsler. De 

kombinerte helseadvarslene skal 

a) inneholde en av tekstadvarslene som er oppført i vedlegg I, og et tilhørende fargefotografi som er angitt i bildesamlingen i 

vedlegg II, 

b) inneholde opplysninger om røykeslutt, for eksempel telefonnumre, e-postadresser eller nettsteder med det formål å 

informere forbrukerne om tilgjengelige støtteprogrammer for personer som ønsker å slutte å røyke, 

c) dekke 65 % av både den ytre forsiden og baksiden av enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje. Sylinderformede 

pakninger skal være påført to kombinerte helseadvarsler, som er like langt fra hverandre, og hver helseadvarsel skal dekke 

65 % av sin halvdel av den buede overflaten, 

d) vise samme tekstadvarsel og tilhørende fargefotografi på begge sider av enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje, 

e) stå på den øvre kanten av enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje og plasseres i samme retning som andre 

opplysninger som står på denne overflaten av pakningen. Følgende overgangsbestemmelse om unntak fra forpliktelsen som 

gjelder plasseringen av den kombinerte helseadvarselen, kan anvendes i medlemsstater der avgiftsmerker eller nasjonale 

identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål fortsatt er obligatoriske: 

i) i de tilfellene der avgiftsmerket eller det nasjonale identifikasjonsmerket for skatte- eller avgiftsformål er påført på den 

øvre kanten av en enkeltpakning som er laget av kartong, kan den kombinerte helseadvarselen som skal stå på baksiden, 

plasseres rett under avgiftsmerket eller det nasjonale identifikasjonsmerket, 

ii) dersom en enkeltpakning er laget av mykt materiale, kan medlemsstatene tillate at et rektangulært område forbeholdes 

avgiftsmerket eller det nasjonale identifikasjonsmerket for skatte- og avgiftsformål dersom avstanden mellom 

pakningens øvre kant og de kombinerte helseadvarslenes øvre kant ikke er høyere enn 13 mm. 

Unntakene som er nevnt i nr. i) og ii), får anvendelse i et tidsrom på tre år fra 20. mai 2016. Varenavn eller logoer skal ikke 

plasseres over helseadvarslene, 

f) gjengis i samsvar med formatet, oppstillingen, utformingen og proporsjonene som er fastsatt av Kommisjonen i henhold til 

nr. 3,  
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g) når det gjelder enkeltpakninger med sigaretter, ha følgende mål: 

i) Høyde: minst 44 mm. 

ii) Bredde: minst 52 mm. 

2.  De kombinerte helseadvarslene deles inn i tre grupper som angitt i vedlegg II, og hver gruppe skal brukes i et bestemt år 

og skiftes ut med den neste gruppen etter ett års bruk. Medlemsstatene skal sikre at hver kombinert helseadvarsel som er 

tilgjengelig for bruk i et bestemt år, vises i samme antall på hvert tobakksvarenavn i den grad det er mulig. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å 

a) tilpasse tekstadvarslene som er oppført i vedlegg I, til utviklingen i vitenskapen og på markedet, 

b) opprette og tilpasse bildesamlingen som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne artikkelen, idet det tas hensyn til utviklingen i 

vitenskapen og på markedet. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette tekniske spesifikasjoner for de kombinerte 

helseadvarslenes oppstilling, utforming og form, idet det tas hensyn til forskjellige pakningsformer. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

Artikkel 11 

Merking av andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk 

1.  Medlemsstatene kan unnta andre røyketobakksvarer enn sigaretter, rulletobakk og vannpipetobakk fra forpliktelsene til å 

påføre dem informasjonsteksten fastsatt i artikkel 9 nr. 2, og de kombinerte helseadvarslene fastsatt i artikkel 10. I slike tilfeller 

skal hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for slike varer i tillegg til den generelle advarselen som er fastsatt i 

artikkel 9 nr. 1, påføres en av tekstadvarslene som er oppført i vedlegg I. Den generelle advarselen som er angitt i artikkel 9 

nr. 1, skal inneholde en henvisning til opplysningene om røykeslutt som er nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b). 

Den generelle advarselen skal stå på den mest iøynefallende overflaten på enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje. 

Medlemsstatene skal sikre at hver tekstadvarsel vises i samme antall på hvert av disse produktenes varenavn i den grad det er 

mulig. Tekstadvarslene skal stå på den nest mest iøynefallende overflaten på enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje. 

For enkeltpakninger med hengslet lokk er den nest mest iøynefallende flaten den som blir synlig når pakningen er åpen. 

2.  Den generelle advarselen som er nevnt i nr. 1, skal dekke 30 % av den relevante overflaten på enkeltpakningen og 

eventuell ytre emballasje. Andelen skal økes til 32 % for medlemsstater med to offisielle språk og til 35 % for medlemsstater 

med mer enn to offisielle språk. 

3.  Tekstadvarselen som er nevnt i nr. 1, skal dekke 40 % av den relevante overflaten på enkeltpakningen og eventuell ytre 

emballasje. Andelen skal økes til 45 % for medlemsstater med to offisielle språk og til 50 % for medlemsstater med mer enn to 

offisielle språk. 

4.  Dersom helseadvarslene som er nevnt i nr. 1, skal stå på en overflate som er større enn 150 cm2, skal advarslene dekke et 

område på 45 cm2. Området skal økes til 48 cm2 for medlemsstater med to offisielle språk og 52,5 cm2 for medlemsstater med 

mer enn to offisielle språk. 

5.  Helseadvarslene som er nevnt i nr. 1, skal oppfylle kravene som er angitt i artikkel 9 nr. 4. Teksten i helseadvarslene skal 

stå parallelt med hovedteksten på overflaten som er forbeholdt disse advarslene.  
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Helseadvarslene skal være omgitt av en svart ramme som er minst 3 mm og høyst 4 mm bred. Denne rammen skal stå utenfor 

overflaten som er forbeholdt helseadvarslene. 

6.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å trekke tilbake muligheten til å gi unntak for 

en av de bestemte produktkategoriene som er nevnt i nr. 1, dersom det for den aktuelle produktkategorien er fastslått en 

vesentlig endring i forholdene i henhold til en rapport fra Kommisjonen. 

Artikkel 12 

Merking av røykfrie tobakksvarer 

1.  Hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røykfrie tobakksvarer skal være påført følgende helseadvarsel: 

«Denne tobakksvaren er helseskadelig og avhengighetsskapende.» 

2.  Helseadvarselen som er fastsatt i nr. 1, skal oppfylle kravene som er angitt i artikkel 9 nr. 4. Teksten i helseadvarslene skal 

stå parallelt med hovedteksten på overflaten som er forbeholdt disse advarslene. 

I tillegg skal den 

a) stå på de to største overflatene på enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje, 

b) dekke 30 % av overflatene på enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje. Andelen skal økes til 32 % for medlemsstater 

med to offisielle språk og til 35 % for medlemsstater med mer enn to offisielle språk. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å tilpasse ordlyden i 

helseadvarselen som er fastsatt i nr. 1, til den vitenskapelige utviklingen. 

Artikkel 13 

Produktpresentasjon 

1.  Merkingen av enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje og selve tobakksvaren skal ikke inneholde elementer eller 

innslag som 

a) fremmer salg av en tobakksvare eller oppfordrer til bruk av den ved å skape et feilaktig inntrykk av tobakksvarens 

egenskaper, helsevirkning, risiko eller utslipp. Merkingen skal ikke inneholde opplysninger om tobakksvarens innhold av 

nikotin, tjære eller karbonmonoksid, 

b) gir inntrykk av at en bestemt tobakksvare er mindre skadelig enn andre eller har som formål å redusere virkningen av 

enkelte skadelige ingredienser i røyken, eller har vitaliserende, energigivende, helbredende, foryngende, naturlige, 

økologiske egenskaper eller andre helse- eller livsstilsmessige fordeler, 

c) viser til smak, lukt, aromastoffer eller andre tilsetningsstoffer eller opplyser at produktet ikke inneholder slike, 

d) ligner på en matvare eller et kosmetisk produkt, 

e) gir inntrykk av at en viss tobakksvare har bedre biologisk nedbrytbarhet eller andre miljøfordeler. 

2.  Enkeltpakningene og eventuell ytre emballasje skal ikke antyde økonomiske fordeler ved å inneholde trykte kuponger, 

rabattilbud, gratisutdeling, «to-for-én»-tilbud eller andre lignende tilbud. 

3.  Elementene og innslagene som er forbudt i henhold til nr. 1 og 2, kan inneholde, men er ikke begrenset til, tekst, 

symboler, navn, varemerker, figurer eller andre tegn.  
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Artikkel 14 

Enkeltpakningenes utseende og innhold 

1.  Enkeltpakninger for sigaretter skal være kubeformede. Enkeltpakninger for rulletobakk skal være kube- eller 

sylinderformede eller være formet som en pung. En enkeltpakning for sigaretter skal inneholde minst 20 sigaretter. En 

enkeltpakning for rulletobakk skal inneholde tobakk som veier minst 30 g. 

2.  En enkeltpakning for sigaretter kan være framstilt av kartong eller et mykt materiale og skal ikke ha en åpning som kan 

lukkes eller forsegles på nytt når den først er åpnet, bortsett fra brettbare lokk og klappesker med hengslet lokk. På pakninger 

med brettbart lokk og hengslet lokk skal lokket bare være hengslet bak på enkeltpakningen. 

Artikkel 15 

Sporbarhet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle enkeltpakninger med tobakksvarer har en unik identifikator. For å sikre den unike 

identifikatorens integritet skal den trykkes eller festes på en slik måte at det ikke kan fjernes eller slettes og ikke skjules eller 

brytes på noen måte, herunder av avgiftsmerker eller prismerker eller når enkeltpakningen åpnes. Når det gjelder tobakksvarer 

som framstilles utenfor Unionen, får forpliktelsene som er fastsatt i denne artikkelen, anvendelse bare på de tobakksvarene som 

er beregnet på eller bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

2.  Den unike identifikatoren skal gjøre det mulig å fastslå følgende: 

a) Framstillingsdato og -sted. 

b) Produksjonsanlegget. 

c) Maskinen som er brukt til framstilling av tobakksvarer. 

d) Produksjonsskiftet eller tidspunktet for framstilling. 

e) Produktbeskrivelsen. 

f) Det tilsiktede detaljsalgsmarkedet. 

g) Den tilsiktede forsendelsesruten. 

h) Når det er relevant, importøren som har innført varen til Unionen. 

i) Den faktiske forsendelsesruten fra framstilling til det første detaljsalgsstedet, herunder alle lagre som er brukt, samt 

forsendelsesdato, bestemmelsessted, avsendersted og mottaker. 

j) Identiteten til alle kjøpere fra framstilling til det første detaljsalgsstedet. 

k) Faktura, ordrenummer og betalingsopplysninger for alle kjøpere fra framstilling til det første detaljsalgsstedet. 

3.  Opplysningene som er nevnt i nr. 2 bokstav a), b), c), d), e), f), g) og når det er relevant, bokstav h), skal inngå i den unike 

identifikatoren. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene som er nevnt i nr. 2 bokstav i), j) og k), er elektronisk tilgjengelige gjennom 

en kopling til den unike identifikatoren. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at alle markedsdeltakere som deltar i handelen med tobakksvarer, fra produsenten til den siste 

markedsdeltakeren før det første detaljsalgsstedet, registrerer alle enkeltpakninger når de mottar dem, samt all mellomliggende 

bevegelse og når enkeltpakningene til slutt sendes videre fra dem. Denne forpliktelsen kan overholdes ved at samleemballasjen, 

for eksempel kartonger, kartongesker eller paller, merkes og registreres, forutsatt at det fortsatt er mulig å spore alle 

enkeltpakningene.  
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6.  Medlemsstatene skal sikre at alle fysiske og juridiske personer som deltar i forsyningskjeden for tobakksvarer, fører 

fullstendige og nøyaktige registre over alle relevante transaksjoner. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at tobakksvareprodusentene stiller det utstyret som er nødvendig for å registrere tobakksvarer 

som kjøpes, selges, lagres, transporteres eller behandles på andre måter, til rådighet for alle markedsdeltakere som deltar i 

handelen med tobakksvarer, fra produsenten til den siste markedsdeltakeren før det første detaljsalgsstedet, herunder 

importører, lageranlegg og transportselskaper. Utstyret skal kunne lese og overføre de registrerte dataene elektronisk til et 

datalagringsanlegg i henhold til nr. 8. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av tobakksvarer inngår avtaler om datalagring med en uavhengig 

tredjepart med det formål å administrere datalagringsanlegget for alle relevante data. Datalagringsanlegget skal fysisk være 

plassert på Unionens territorium. Tredjepartens egnethet, særlig når det gjelder uavhengighet og teknisk kapasitet, samt avtalen 

om datalagring, skal godkjennes av Kommisjonen. 

Tredjepartens virksomhet skal overvåkes av en ekstern revisor som foreslås og betales av tobakksprodusenten og godkjennes av 

Kommisjonen. Den eksterne revisoren skal framlegge en årsrapport for vedkommende myndigheter og for Kommisjonen med 

en vurdering særlig av eventuelle uregelmessigheter i forbindelse med tilgang. 

Medlemsstatene skal sikre at Kommisjonen, vedkommende myndigheter i medlemsstatene og den eksterne revisoren har full 

tilgang til datalagringsanlegget. I behørig begrunnede tilfeller kan Kommisjonen eller medlemsstatene gi produsenter eller 

importører tilgang til de lagrede dataene, forutsatt at forretningsmessig følsomme opplysninger fortsatt er tilstrekkelig vernet i 

samsvar med relevant unionsrett og nasjonal rett. 

9.  Registrerte data skal ikke endres eller slettes av en markedsdeltaker som deltar i handelen med tobakksvarer. 

10.  Medlemsstatene skal sikre at personopplysninger behandles bare i samsvar med reglene og garantiene som er fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF. 

11.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

a) fastsette tekniske standarder for opprettelse og drift av sporingssystemet som fastsatt i denne artikkelen, herunder merking 

med en unik identifikator, registrering, overføring, behandling og lagring av data og tilgang til lagrede data, 

b) fastsette tekniske standarder for å sikre at systemene som brukes for den unike identifikatoren og de tilhørende funksjonene, 

er fullt ut kompatible med hverandre i hele Unionen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

12.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å fastsette sentrale 

elementer i datalagringsavtalene som er nevnt i nr. 8 i denne artikkelen, for eksempel varighet, fornybarhet, nødvendig 

sakkunnskap eller konfidensialitet, herunder regelmessig overvåking og vurdering av disse avtalene. 

13.  Nr. 1-10 får anvendelse på sigaretter og rulletobakk fra 20. mai 2019 og på andre tobakksvarer enn sigaretter og 

rulletobakk fra 20. mai 2024. 

Artikkel 16 

Sikkerhetsmerking 

1.  I tillegg til den unike identifikatoren som er nevnt i artikkel 15, skal medlemsstatene kreve at alle enkeltpakninger med 

tobakksvarer som bringes i omsetning, påføres et sikkerhetsmerke som er sikret mot manipulering, og som består av synlige og 

usynlige elementer. Sikkerhetsmerket skal trykkes eller festes på en slik måte at det ikke kan fjernes eller slettes og ikke skjules 

eller brytes på noen måte, herunder av avgiftsmerker eller prismerker eller andre elementer som er pålagt gjennom lovgivning. 

Medlemsstatene som krever avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål, kan tillate at de 

brukes til sikkerhetsmerkingen, forutsatt at avgiftsmerkene eller de nasjonale identifikasjonsmerkene oppfyller alle tekniske 

standarder og funksjoner som kreves i henhold til denne artikkelen.  
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2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette tekniske standarder for sikkerhetsmerkingen og en 

eventuell regelmessig utskifting og tilpasse dem til den vitenskapelige, markedsmessige og tekniske utviklingen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

3.  Nr. 1 får anvendelse på sigaretter og rulletobakk fra 20. mai 2019 og på andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk 

fra 20. mai 2024. 

KAPITTEL III 

Tobakk til bruk i munnen, grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer og nye tobakksvarer 

Artikkel 17 

Tobakk til bruk i munnen 

Medlemsstatene skal forby å bringe tobakk til bruk i munnen i omsetning, med forbehold for artikkel 151 i tiltredelsesakten for 

Østerrike, Finland og Sverige. 

Artikkel 18 

Grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer 

1.  Medlemsstatene kan forby grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer til forbrukere. Medlemsstatene skal samarbeide for 

å forebygge slikt salg. Detaljsalgssteder som driver grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer, kan ikke levere slike varer til 

forbrukere i medlemsstater der slikt salg er forbudt. Medlemsstater som ikke forbyr slikt salg, skal kreve at detaljsalgssteder 

som har til hensikt å drive grensekryssende fjernsalg til forbrukere i Unionen, må registrere seg hos vedkommende myndigheter 

i medlemsstaten der detaljsalgsstedet er etablert, og i medlemsstaten der de faktiske eller mulige forbrukerne befinner seg. 

Detaljsalgssteder som er etablert utenfor Unionen, skal registrere seg hos vedkommende myndigheter i medlemsstaten der de 

faktiske eller mulige forbrukerne befinner seg. Alle detaljsalgssteder som har til hensikt å drive grensekryssende fjernsalg, skal 

ved registreringen framlegge minst følgende opplysninger for vedkommende myndigheter: 

a) navn eller firmanavn og fast adresse for forretningsstedet som tobakksvarene skal leveres fra, 

b) startdato for virksomheten som innebærer tilbud om grensekryssende fjernsalg av tobakksvarer til forbrukere ved hjelp av 

informasjonssamfunnstjenester, som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 98/34/EF, 

c) adressen til nettstedet eller nettstedene som brukes for dette formål, og alle relevante opplysninger som er nødvendige for å 

kunne identifisere nettstedet. 

2.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal sikre at forbrukere har tilgang til listen over detaljsalgssteder som er 

registrert hos dem. Når listen gjøres tilgjengelig, skal medlemsstatene sikre at reglene og garantiene som er fastsatt i 

direktiv 95/46/EF, overholdes. Detaljsalgssteder kan først bringe tobakksvarer i omsetning ved grensekryssende fjernsalg når de 

har mottatt bekreftelse på at de er registrert hos den relevante vedkommende myndighet. 

3.  Bestemmelsesmedlemsstaten for tobakksvarer som selges ved grensekryssende fjernsalg, kan kreve at detaljsalgsstedet 

som står for leveringen, utpeker en fysisk person som skal ha ansvar for å kontrollere, før tobakksvarene når forbrukeren, at de 

er i samsvar med nasjonale bestemmelser som er vedtatt i henhold til dette direktivet i bestemmelsesmedlemsstaten, dersom en 

slik kontroll er nødvendig for å sikre samsvar med og lette håndhevingen av bestemmelsene.  
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4.  Detaljsalgssteder som driver grensekryssende fjernsalg, skal bruke et alderskontrollsystem som på salgstidspunktet 

kontrollerer at kjøperen oppfyller kravene til minstealder som er fastsatt i henhold til bestemmelsesmedlemsstatens nasjonale 

rett. Detaljsalgsstedet eller den fysiske personen som er utpekt i henhold til nr. 3, skal gi vedkommende myndigheter i nevnte 

medlemsstat nærmere opplysninger om alderskontrollsystemet og en beskrivelse av hvordan det virker. 

5.  Detaljsalgsstedene skal bare behandle personopplysninger om forbrukeren i samsvar med direktiv 95/46/EF, og disse 

opplysningene skal ikke videreformidles til tobakksvareprodusenten eller selskaper som inngår i samme konsern, eller til andre 

tredjeparter. Personopplysninger skal ikke brukes eller overføres for andre formål enn det aktuelle kjøpet. Dette gjelder også 

dersom detaljsalgsstedet er en del av en tobakksvareprodusent. 

Artikkel 19 

Melding om nye tobakksvarer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av nye tobakksvarer inngir melding til vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene om et slikt produkt som de har til hensikt å bringe i omsetning på det aktuelle nasjonale 

markedet. Meldingen skal inngis elektronisk seks måneder før varen er ment å bringes i omsetning. Den skal være ledsaget av 

en detaljert beskrivelse av den aktuelle nye tobakksvaren samt bruksanvisning og opplysninger om ingredienser og utslipp i 

samsvar med artikkel 5. Produsenter og importører som inngir melding om en ny tobakksvare, skal også framlegge for 

vedkommende myndigheter 

a) tilgjengelige vitenskapelige undersøkelser av den nye tobakksvarens giftighet, avhengighetsskapende virkning og 

tiltrekningskraft, særlig når det gjelder ingredienser og utslipp, 

b) tilgjengelige undersøkelser, sammendrag av disse og markedsanalyser av preferansene til ulike forbrukergrupper, herunder 

unge og nåværende røykere, 

c) andre tilgjengelige og relevante opplysninger, herunder en analyse av varens risiko og nytte, dens forventede virkninger på 

tobakksavvenning, dens forventede virkninger når det gjelder oppstart av tobakksbruk, og antatt oppfatning av produktet 

hos forbrukere. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av nye tobakksvarer framlegger for sine vedkommende 

myndigheter eventuelle nye eller oppdaterte opplysninger om undersøkelsene, forskning og de andre opplysningene som er 

nevnt i nr. 1 bokstav a)-c). Medlemsstatene kan kreve at produsenter eller importører av nye tobakksvarer skal foreta ytterligere 

prøvinger eller framlegge tilleggsopplysninger. Medlemsstatene skal gjøre alle opplysninger som de mottar i henhold til denne 

artikkelen, tilgjengelige for Kommisjonen. 

3.  Medlemsstatene kan innføre et system for godkjenning av nye tobakksvarer. Medlemsstatene kan pålegge produsenter og 

importører forholdsmessige avgifter for denne godkjenningen. 

4.  Nye tobakksvarer som bringes i omsetning, skal oppfylle kravene i dette direktivet. Hvilke av bestemmelsene i dette 

direktivet som får anvendelse på nye tobakksvarer, avhenger av om disse varene er omfattet av definisjonen på en røykfri 

tobakksvare eller en røyketobakksvare. 

AVDELING III 

ELEKTRONISKE SIGARETTER OG URTEBASERTE RØYKEPRODUKTER 

Artikkel 20 

Elektroniske sigaretter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere bringes i omsetning bare dersom de er i 

samsvar med dette direktivet og resten av Unionens relevante regelverk.  
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Dette direktivet får ikke anvendelse på elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere som er omfattet av et krav om 

godkjenning i henhold til direktiv 2001/83/EF, eller kravene angitt i direktiv 93/42/EØF. 

2.  Produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal inngi melding til vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene om slike produkter som de har til hensikt å bringe i omsetning. Meldingen skal inngis 

elektronisk seks måneder før varen er ment å bringes i omsetning. For elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere som 

bringes i omsetning før 20. mai 2016, skal meldingen inngis senest seks måneder etter denne datoen. En ny melding skal inngis 

for hver vesentlig endring av produktet. 

Avhengig av om produktet er en elektronisk sigarett eller en gjenoppfyllingsbeholder, skal meldingen inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Produsentens navn og kontaktopplysninger, en ansvarlig fysisk eller juridisk person i Unionen, og dersom det er relevant, 

importøren som har importert produktet til Unionen. 

b) En liste over alle ingredienser som inngår i produktet, og utslipp som oppstår ved bruk av produktet, etter varenavn og type, 

herunder opplysninger om mengdene. 

c) Toksikologiske data om produktets ingredienser og utslipp, herunder ved oppvarming, særlig når det gjelder virkningene på 

forbrukernes helse ved inhalering, og med hensyn til, blant annet, eventuelle avhengighetsskapende virkninger. 

d) Opplysninger om nikotindoser og nikotinopptak ved bruk under normale eller rimelig forutsigbare forhold. 

e) En beskrivelse av produktets bestanddeler, herunder, når det er relevant, den elektroniske sigarettens eller gjenoppfyllings-

beholderens åpnings- og gjenoppfyllingsmekanisme. 

f) En beskrivelse av produksjonsprosessen, herunder om den innebærer serieproduksjon, og en erklæring om at produksjons-

prosessen sikrer at kravene i denne artikkelen er oppfylt. 

g) En erklæring om at produsenten og importøren har det fulle ansvar for produktets kvalitet og sikkerhet når det bringes i 

omsetning og brukes under normale og rimelig forutsigbare forhold. 

Dersom medlemsstatene mener at de framlagte opplysningene er ufullstendige, skal de ha rett til å be om at de aktuelle 

opplysningene utfylles. 

Medlemsstatene kan pålegge produsenter og importører forholdsmessige avgifter for å motta, lagre, behandle og analysere 

opplysningene som framlegges for dem. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at 

a) nikotinholdig væske bringes i omsetning bare i egne gjenoppfyllingsbeholdere med et volum på høyst 10 ml, i elektroniske 

sigaretter til engangsbruk eller i engangspatroner, og at patronene eller tankene har et volum på høyst 2 ml, 

b) den nikotinholdige væsken har et nikotininnhold på høyst 20 mg/ml, 

c) den nikotinholdige væsken ikke inneholder tilsetningsstoffene som er oppført i artikkel 7 nr. 6, 

d) bare ingredienser med høy renhet brukes ved framstilling av nikotinholdig væske. Spor av andre stoffer enn ingrediensene 

som er nevnt i nr. 2 andre ledd bokstav b) i denne artikkelen, forekommer i nikotinholdig væske bare dersom det er teknisk 

umulig å unngå slike spor i framstillingen,  
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e) det, unntatt nikotin, bare brukes ingredienser i den nikotinholdige væsken som ikke utgjør en risiko for menneskers helse i 

oppvarmet eller uoppvarmet form, 

f) elektroniske sigaretter avgir nikotindoser på et jevnt nivå ved normal bruk, 

g) elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere er barne- og manipulasjonssikre, er beskyttet mot skader og lekkasje og 

har en mekanisme som sikrer påfylling uten lekkasje. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at 

a) enkeltpakninger for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere inneholder en brosjyre med opplysninger om 

i) bruks- og lagringsanvisning, herunder en merknad om at produktet ikke anbefales til bruk for unge og ikke-røykere, 

ii) kontraindikasjoner, 

iii) advarsler for særlige risikogrupper, 

iv) mulige skadevirkninger, 

v) avhengighetsskapende virkninger og giftighet, og 

vi) produsentens eller importørens kontaktopplysninger og en fysisk eller juridisk kontaktperson i Unionen, 

b) enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere: 

i) inneholder en liste over alle ingredienser som inngår i produktet, i synkende rekkefølge etter vekt, og en angivelse av 

produktets nikotininnhold og opptak per dose, partinummer og en anbefaling om å oppbevare produktet utilgjengelig 

for barn, 

ii) uten å berøre punkt i) i dette ledd, ikke inneholder elementer eller innslag som er nevnt i nr. 13, med unntak av 

artikkel 13 nr. 1 bokstav a) og c) når det gjelder opplysninger om nikotininnhold og aroma, og 

iii) er påført en av følgende helseadvarsler: 

«Dette produktet inneholder nikotin som er et svært avhengighetsskapende stoff. Det anbefales ikke til bruk for ikke-

røykere.» 

eller 

«Dette produktet inneholder nikotin som er et svært avhengighetsskapende stoff.» 

Medlemsstatene skal bestemme hvilken av disse helseadvarslene som skal brukes, 

c) helseadvarsler som oppfyller kravene angitt i artikkel 12 nr. 2. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at 

a) kommersiell kommunikasjon i informasjonssamfunnstjenester, pressen og andre trykte publikasjoner, hvis formål eller 

direkte eller indirekte virkning er å fremme salget av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, er forbudt, unntatt 

i publikasjoner som utelukkende er beregnet på fagfolk i bransjen for elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere, 

og i publikasjoner som trykkes og utgis i tredjestater dersom disse publikasjonene ikke i hovedsak er beregnet på 

unionsmarkedet, 

b) kommersiell kommunikasjon på radioen, hvis formål eller direkte eller indirekte virkning er å fremme salget av elektroniske 

sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, er forbudt,  
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c) enhver form for offentlig eller privat bidrag til radioprogrammer, hvis formål eller direkte eller indirekte virkning er å 

fremme salget av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, er forbudt, 

d) enhver form for offentlig eller privat bidrag til arrangementer, aktiviteter eller enkeltpersoner, hvis formål eller direkte eller 

indirekte virkning er å fremme salget av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, og som omfatter og finner sted 

i flere medlemsstater, eller på andre måter har virkninger over landegrensene, er forbudt, 

e) audiovisuell kommersiell kommunikasjon som europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU(1) får anvendelse på, er 

forbudt for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere. 

6.  Artikkel 18 i dette direktivet får anvendelse på grensekryssende fjernsalg av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllings-

beholdere. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere hvert år 

framlegger for vedkommende myndigheter 

i) fullstendige opplysninger om salgsvolum, etter varenavn og produkttype, 

ii) opplysninger om preferansene til de ulike forbrukergruppene, herunder unge, ikke-røykere og hovedtypene av nåværende 

brukere, 

iii) salgsform for produktene, og 

iv) sammendrag av eventuelle markedsanalyser som er gjennomført når det gjelder ovennevnte, med en engelsk oversettelse. 

Medlemsstatene skal overvåke markedsutviklingen for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, herunder eventuell 

dokumentasjon om at bruken av disse fungerer som inngangsport til nikotinavhengighet, og resulterer i tradisjonell tobakksbruk 

blant unge og ikke-røykere. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene som de mottar i henhold til nr. 2, offentliggjøres på et nettsted. Medlems-

statene skal ta behørig hensyn til behovet for å verne forretningshemmeligheter når de offentliggjør disse opplysningene. 

Medlemsstatene skal på anmodning gjøre alle opplysninger som de mottar i henhold til denne artikkelen, tilgjengelige for 

Kommisjonen og andre medlemsstater. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at forretningshemmeligheter og andre 

fortrolige opplysninger behandles fortrolig. 

9.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter, importører og distributører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllings-

beholdere oppretter og opprettholder et system for innsamling av opplysninger om alle mistenkte skadevirkninger av disse 

produktene på menneskers helse. 

Dersom en av disse markedsdeltakerne anser eller har grunn til å tro at elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere 

som vedkommende er i besittelse av, og som skal bringes i omsetning eller er brakt i omsetning, ikke er sikre eller av god 

kvalitet eller på andre måter ikke er i samsvar med dette direktivet, skal nevnte markedsdeltaker umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe det aktuelle produktet i samsvar med dette direktivet, trekke det tilbake eller tilbakekalle det, 

avhengig av hva som er relevant. I slike tilfeller skal markedsdeltakeren også umiddelbart underrette markedstil-

synsmyndighetene i medlemsstatene der produktet er gjort tilgjengelig eller skal gjøres tilgjengelig, og gi nærmere 

opplysninger, særlig om risikoen for menneskers helse og sikkerhet og om eventuelle korrigerende tiltak som er truffet, og om 

resultatene av disse korrigerende tiltakene. 

Medlemsstatene kan også be om ytterligere opplysninger fra markedsdeltakerne, for eksempel om sikkerhets- og kvalitets-

messige forhold eller eventuelle skadevirkninger av elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere. 

10.  Kommisjonen skal innen 20. mai 2016 og deretter når det er relevant, framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet om mulig risiko for folkehelsen i forbindelse med bruken av elektroniske sigaretter som kan gjenfylles.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1). 
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11.  Dersom elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere oppfyller kravene i denne artikkelen og en vedkommende 

myndighet fastslår eller har rimelig grunn til å tro at bestemte elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere eller en 

type elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere kan utgjøre en alvorlig risiko for menneskers helse, kan den treffe 

egnede midlertidige tiltak. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de andre 

medlemsstatene om de tiltakene som er truffet, samt om eventuelle opplysninger som støtter beslutningen. Kommisjonen skal 

så snart som mulig etter at den har mottatt opplysningene, fastslå om det midlertidige tiltaket er berettiget. Kommisjonen skal 

underrette den berørte medlemsstaten om sine konklusjoner slik at medlemsstaten kan treffe egnede oppfølgingstiltak. 

Dersom minst tre medlemsstater ved anvendelsen av første ledd i dette nummer av behørig begrunnede årsaker har forbudt å 

bringe i omsetning bestemte elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere eller en type elektroniske sigaretter eller 

gjenoppfyllingsbeholdere, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å 

utvide dette forbudet til å gjelde alle medlemsstatene, dersom en slik utvidelse er berettiget og står i forhold til målet. 

12.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 27 for å tilpasse ordlyden i 

helseadvarselen i nr. 4 bokstav b) i denne artikkelen. Når helseadvarselen tilpasses, skal Kommisjonen sikre at den er faktuell. 

13.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette et felles format for meldingene som er fastsatt i nr. 2, 

og tekniske standarder for gjenoppfyllingsmekanismen som er fastsatt i nr. 3 bokstav g). 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 25 nr. 2. 

Artikkel 21 

Urtebaserte røykeprodukter 

1.  Hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for urtebaserte røykeprodukter skal være påført følgende helseadvarsel: 

«Røyking av dette produktet er helseskadelig.» 

2.  Helseadvarselen skal være trykket på for- og baksidens ytre overflate på enkeltpakningen og på eventuell ytre emballasje. 

3.  Helseadvarselen skal oppfylle kravene som er angitt i artikkel 9 nr. 4. Den skal dekke 30 % av arealet av den tilsvarende 

overflaten på enkeltpakningen og eventuell ytre emballasje. Andelen skal økes til 32 % for medlemsstater med to offisielle 

språk og til 35 % for medlemsstater med mer enn to offisielle språk. 

4.  Enkeltpakninger og eventuell ytre emballasje for urtebaserte røykeprodukter skal ikke inneholde noen av elementene eller 

innslagene som er angitt i artikkel 13 nr. 1 bokstav a), b) og d), og skal ikke inneholde opplysninger om at produktet er uten 

tilsetningsstoffer eller aroma. 

Artikkel 22 

Rapportering av ingredienser i urtebaserte røykeprodukter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av urtebaserte røykeprodukter framlegger for vedkommende 

myndigheter en liste over alle ingredienser og mengdene av disse som brukes ved framstillingen av disse produktene, inndelt 

etter varenavn og type. Produsenter og importører skal også underrette vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene 

dersom sammensetningen av et produkt endres på en måte som påvirker opplysningene som framlegges i henhold til denne 

artikkelen. Opplysningene som kreves i henhold til denne artikkelen, skal framlegges før et nytt eller endret urtebasert 

røykeprodukt bringes i omsetning. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at opplysningene som framlegges i henhold til nr. 1, offentliggjøres på et nettsted. Medlems-

statene skal ta behørig hensyn til behovet for å verne forretningshemmeligheter når de offentliggjør disse opplysningene. 

Markedsdeltakerne skal angi nøyaktig hvilke opplysninger de anser som forretningshemmeligheter.  
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AVDELING IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Samarbeid og håndheving 

1.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av tobakksvarer og relaterte produkter gir Kommisjonen og 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene fullstendige og riktige opplysninger i henhold til dette direktivet og innenfor 

fristene som er angitt her. Forpliktelsen til å framlegge de påkrevde opplysningene skal hovedsakelig påhvile produsenten 

dersom produsenten er etablert i Unionen. Forpliktelsen til å framlegge de påkrevde opplysningene skal hovedsakelig påhvile 

importøren dersom produsenten er etablert utenfor Unionen og importøren er etablert i Unionen. Forpliktelsen til å framlegge 

de påkrevde opplysningene skal påhvile produsenten og importøren i fellesskap dersom begge er etablert utenfor Unionen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at tobakksvarer og relaterte produkter som ikke er i samsvar med dette direktivet, herunder 

gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter som er fastsatt i direktivet, ikke bringes i omsetning. Medlemsstatene skal sikre 

at tobakksvarer og relaterte produkter ikke bringes i omsetning dersom rapporteringsforpliktelsene som er angitt i dette 

direktivet, ikke overholdes. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av de nasjonale bestemmelsene 

som er vedtatt i henhold til dette direktivet, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Økonomiske administrative 

sanksjoner som kan pålegges som følge av en forsettlig overtredelse, kan være slik at de utligner den økonomiske fordelen som 

søkes oppnådd gjennom overtredelsen. 

4.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal samarbeide med hverandre og med Kommisjonen for å sikre riktig 

anvendelse og behørig håndheving av dette direktivet, og skal sende hverandre alle andre nødvendige opplysninger med sikte 

på en ensartet anvendelse av dette direktivet. 

Artikkel 24 

Fri bevegelighet 

1.  Medlemsstatene kan ikke av hensyn som gjelder forholdene som reguleres ved dette direktivet, og med forbehold for nr. 2 

og 3 i denne artikkelen, nedlegge forbud eller sette begrensninger for at tobakksvarer eller relaterte produkter som er i samsvar 

med dette direktivet, bringes i omsetning. 

2.  Dette direktivet skal ikke påvirke en medlemsstats rett til å opprettholde eller innføre ytterligere krav, som får anvendelse 

på alle produkter som bringes i omsetning i medlemsstaten, i forbindelse med standardiseringen av tobakksvarenes emballasje, 

dersom det er begrunnet med hensynet til folkehelsen, idet det tas hensyn til det høye vernenivået for menneskers helse som 

oppnås gjennom dette direktivet. Slike tiltak skal stå i forhold til målet og må ikke kunne brukes til vilkårlig forskjells-

behandling eller være en skjult hindring for handelen mellom medlemsstatene. Kommisjonen skal underrettes om disse 

tiltakene samt om begrunnelsen for å opprettholde eller innføre dem. 

3.  En medlemsstat kan også forby en viss kategori av tobakksvarer eller relaterte produkter på grunn av særlige forhold i 

nevnte medlemsstat og forutsatt at bestemmelsene er begrunnet ut fra behovet for å verne folkehelsen, idet det tas hensyn til det 

høye vernenivået for menneskers helse som oppnås gjennom dette direktivet. Kommisjonen skal underrettes om slike nasjonale 

bestemmelser samt om begrunnelsen for å innføre dem. Kommisjonen skal innen seks måneder etter at den er blitt underrettet 

som fastsatt i dette nummer, godkjenne eller forkaste de nasjonale bestemmelsene etter å ha kontrollert, idet det tas hensyn til 

det høye vernenivået for menneskers helse som oppnås gjennom dette direktivet, om de er berettigede, nødvendige og står i 

forhold til målet, og om de kan brukes til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring for handelen mellom 

medlemsstatene. Dersom Kommisjonen ikke har tatt en beslutning i løpet av tidsrommet på seks måneder, skal de nasjonale 

bestemmelsene anses som godkjent.  
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Artikkel 25 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom 

komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi uttalelse. 

4.  Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 26 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal innen tre måneder fra 20. mai 2016 utpeke vedkommende myndigheter som skal være ansvarlige for at 

forpliktelsene som er fastsatt i dette direktivet, gjennomføres og håndheves. Medlemsstatene skal omgående underrette 

Kommisjonen om de utpekte myndighetenes identitet. Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene i Den europeiske 

unions tidende. 

Artikkel 27 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 4, artikkel 4 nr. 3 og 5, artikkel 7 nr. 5, 11 og 12, 

artikkel 9 nr. 5, artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 nr. 6, artikkel 12 nr. 3, artikkel 15 nr. 12, artikkel 20 nr. 11 og 12 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 19. mai 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 4, artikkel 4 nr. 3 og 5, artikkel 7 nr. 5, 11 og 12, artikkel 9 nr. 5, 

artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 nr. 6, artikkel 12 nr. 3, artikkel 15 nr. 12, artikkel 20 nr. 11 og 12 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller 

på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2 og 4, artikkel 4 nr. 3 og 5, artikkel 7 nr. 5, 11 og 12, artikkel 9 

nr. 5, artikkel 10 nr. 3, artikkel 11 nr. 6, artikkel 12 nr. 3, artikkel 15 nr. 12, artikkel 20 nr. 11 og 12 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra det ble gitt underretning om 

rettsakten til Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges 

denne fristen med to måneder.  
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Artikkel 28 

Rapportering 

1.  Kommisjonen skal innen fem år fra 20. mai 2016, og deretter når det er nødvendig, framlegge en rapport for 

Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om anvendelsen av dette 

direktivet. 

Ved utarbeidingen av rapporten skal Kommisjonen bistås av vitenskapelig og teknisk sakkyndige for å sikre at den råder over 

alle nødvendige opplysninger som er tilgjengelige. 

2.  I rapporten skal Kommisjonen særlig angi hvilke deler av direktivet som bør gjennomgås eller tilpasses på bakgrunn av 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, herunder utviklingen av internasjonalt anerkjente regler og standarder for 

tobakksvarer og relaterte produkter. Kommisjonen skal legge særlig vekt på 

a) erfaringer når det gjelder utforming av pakningens overflate som ikke er omfattet av dette direktivet, idet det tas hensyn til 

den nasjonale, internasjonale, rettslige, økonomiske og vitenskapelige utviklingen, 

b) markedsutviklingen for nye tobakksvarer, blant annet når det gjelder meldinger som er mottatt i henhold til artikkel 19, 

c) markedsutvikling som utgjør en vesentlig endring i forholdene, 

d) gjennomførbarheten av, fordelene ved og de mulige virkningene av et europeisk system for regulering av ingredienser i 

tobakksvarer, herunder fastsettelse på unionsplan av en liste over ingredienser som kan brukes i, eller finnes i eller tilsettes 

tobakksvarer, idet det blant annet tas hensyn til opplysningene som er samlet inn i henhold til artikkel 5 og 6, 

e) markedsutviklingen for sigaretter med en diameter på under 7,5 mm og forbrukernes oppfatning av hvor skadelige de er, 

samt disse sigarettenes villedende karakter, 

f) gjennomførbarheten av, fordelene ved og de mulige virkningene av en database på unionsplan med opplysninger som er 

samlet inn om ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer i samsvar med artikkel 5 og 6, 

g) markedsutviklingen for elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere blant annet når det gjelder opplysninger som er 

samlet inn i samsvar med artikkel 20, herunder oppstart av bruk blant unge og ikke-røykere og virkningen av slike 

produkter på røykesluttforsøk samt medlemsstatenes tiltak når det gjelder aromaer, 

h) markedsutviklingen og forbrukerpreferanser når det gjelder vannpipetobakk, særlig med fokus på produktets aromaer. 

Medlemsstatene skal gi Kommisjonen bistand og alle tilgjengelige opplysninger som er nødvendige for å utføre vurderingen og 

utarbeide rapporten. 

3.  Rapporten skal følges opp av forslag til endringer av dette direktivet som Kommisjonen anser som nødvendige for å 

tilpasse direktivet, i den grad det er nødvendig for at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende måte, til utviklingen 

innenfor tobakksvarer og relaterte produkter, og ta hensyn til ny utvikling basert på vitenskapelige fakta og utviklingen når det 

gjelder internasjonalt anerkjente standarder for tobakksvarer og relaterte produkter. 

Artikkel 29 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. mai 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2016, uten at det berører artikkel 7 nr. 14, artikkel 10 nr. 1 

bokstav e), artikkel 15 nr. 13 og artikkel 16 nr. 3. 
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2.  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal 

vises til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktivet, skal forstås som henvisninger til dette direktivet. Nærmere regler for henvisningen 

og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 30 

Overgangsbestemmelse 

Medlemsstatene kan tillate at følgende produkter, som ikke er i samsvar med dette direktivet, bringes i omsetning fram til 

20. mai 2017: 

a) tobakksvarer som er framstilt eller frigitt for fri omsetning og merket i samsvar med direktiv 2001/37/EF før 20. mai 2016, 

b) elektroniske sigaretter eller gjenoppfyllingsbeholdere som er framstilt eller frigitt for fri omsetning før 20. november 2016, 

c) urtebaserte røykeprodukter som er framstilt eller frigitt for fri omsetning før 20. november 2016. 

Artikkel 31 

Oppheving 

Direktiv 2001/37/EF oppheves med virkning fra 20. mai 2016, uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser når det gjelder 

fristen for innarbeiding av nevnte direktiv i nasjonal rett. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktivet og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg III til dette direktivet. 

Artikkel 32 

Ikrafttredelse 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 33 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 3. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

   



Nr. 15/34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

VEDLEGG I 

LISTE OVER TEKSTADVARSLER 

(nevnt i artikkel 10 og artikkel 11 nr. 1) 

1) Røyking forårsaker 9 av 10 tilfeller av lungekreft 

2) Røyking fører til kreft i munn og svelg 

3) Røyking skader lungene dine 

4) Røyking fører til hjerteinfarkt 

5) Røyking fører til hjerneslag og funksjonshemning 

6) Røyking fører til åreforkalkning 

7) Røyking øker risikoen for å bli blind 

8) Røyking skader tenner og tannkjøtt 

9) Røyking kan drepe ditt ufødte barn 

10) Røyken din skader dine nærmeste 

11) Barn av røykere begynner oftere å røyke 

12) Slutt i dag – lev lenge for dine nærmeste 

13) Røyking reduserer fruktbarheten 

14) Røyking øker risikoen for impotens 
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VEDLEGG II 

BILDESAMLING 

(NEVNT I ARTIKKEL 10 NR. 1) 

[skal opprettes av Kommisjonen i henhold til artikkel 10 nr. 3 bokstav b)] 
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VEDLEGG III 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2001/37/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 og 3 — 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 3-5 — 

Artikkel 5 nr. 1 — 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav a) Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav b) Artikkel 10 nr. 1 bokstav a) og artikkel 10 nr. 2, artikkel 11 
nr. 1 

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 10 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 12 

Artikkel 5 nr. 5 første ledd Artikkel 9 nr. 3 femte ledd 

Artikkel 11 nr. 2 og 3 

Artikkel 12 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 5 andre ledd Artikkel 11 nr. 4 

Artikkel 5 nr. 6 bokstav a) Artikkel 9 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 6 bokstav b) — 

Artikkel 5 nr. 6 bokstav c) Artikkel 9 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 6 bokstav d) Artikkel 8 nr. 6 og artikkel 11 nr. 5 andre ledd 

Artikkel 5 nr. 6 bokstav e) Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 8 nr. 3 og 4 

Artikkel 5 nr. 8 — 
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Direktiv 2001/37/EF Dette direktiv 

Artikkel 5 nr. 9 første ledd Artikkel 15 nr. 1 og 2 

Artikkel 5 nr. 9 andre ledd Artikkel 15 nr. 11 

Artikkel 6 nr. 1 første ledd Artikkel 5 nr. 1 første ledd 

Artikkel 6 nr. 1 andre ledd Artikkel 5 nr. 2 og 3 

Artikkel 6 nr. 1 tredje ledd — 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 3 og 4 — 

Artikkel 7 Artikkel 13 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 8 Artikkel 17 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 4 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 10 nr. 2 og 3 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2 og 3 Artikkel 25 nr. 2 

Artikkel 11 første og andre ledd Artikkel 28 nr. 1 første og andre ledd 

Artikkel 11 tredje ledd Artikkel 28 nr. 2 første ledd 

Artikkel 11 fjerde ledd Artikkel 28 nr. 3 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 24 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3  

Artikkel 14 nr. 1 første ledd Artikkel 29 nr. 1 første ledd 



Nr. 15/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

Direktiv 2001/37/EF Dette direktiv 

Artikkel 14 nr. 1 andre ledd Artikkel 29 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 2 og 3 Artikkel 30 bokstav a) 

Artikkel 14 nr. 4 Artikkel 29 nr. 3 

Artikkel 15 Artikkel 31 

Artikkel 16 Artikkel 32 

Artikkel 17 Artikkel 33 

Vedlegg I (Liste over tilleggsadvarsler) Vedlegg I (Liste over tekstadvarsler) 

Vedlegg II (Frister for innarbeiding og gjennomføring av 
opphevede direktiver) 

— 

Vedlegg III (Sammenligningstabell) Vedlegg III (Sammenligningstabell) 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV 2014/109/EU 

av 10. oktober 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette 

samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 10 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 10 i direktiv 2014/40/EU er det fastsatt at hver enkeltpakning og eventuell ytre emballasje for røyketo-

bakksvarer skal være påført kombinerte helseadvarsler, med mindre det er gitt unntak i samsvar med artikkel 11. De 

kombinerte helseadvarslene skal blant annet inneholde en av tekstadvarslene som er oppført i vedlegg I, og et tilhørende 

fargefotografi som er angitt i bildesamlingen i vedlegg II til nevnte direktiv. 

2) Ved direktiv 2014/40/EU gis Kommisjonen også myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å opprette og tilpasse 

bildesamlingen i vedlegg II med hensyn til den vitenskapelige og markedsmessige utviklingen. 

3) Vedlegg II til direktiv 2014/40/EU bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2014/40/EU erstattes med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2016 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2016. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det området dette 

direktivet omhandler, blir oversendt til Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 360 av 17.12.2014, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2022/EØS/15/02 
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Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Bildesamling (av kombinerte helseadvarsler) 

(nevnt i artikkel 10 nr. 1) 

Sett 1: 

   

   

   

 
 

  

Røyking forårsaker 9 av 

10 tilfeller av lungekreft 

Røyking fører til kreft i 

munn og svelg 

Røyking skader 

lungene dine 

Røyking fører til 

hjerteinfarkt 
Røyking fører til hjerne-
slag og 

funksjonshemning 

Røyking fører til 

åreforkalkning 

Røyking øker risikoen 

for å bli blind 

Røyking skader tenner 

og tannkjøtt 

Røyking kan drepe ditt 

ufødte barn 

Røyken din skader dine 

nærmeste 

Barn av røykere 

begynner oftere å røyke 
Slutt i dag – lev lenge 

for dine nærmeste 
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Sett 2: 

 
 

  

   

   

   

Røyking fører til kreft i 

munn og svelg 

Røyking skader lungene 

dine 

Røyking fører til 

hjerteinfarkt 

Røyking fører til hjerne-
slag og funksjons-

hemning 

Røyking fører til 

åreforkalkning 

Røyking øker risikoen 

for å bli blind 

Røyking skader tenner 

og tannkjøtt 
Røyking kan drepe ditt 

ufødte barn 

Røyken din skader dine 

nærmeste 

Barn av røykere 
begynner oftere å 

røyke 

Slutt i dag – lev lenge 

for dine nærmeste 

Røyking reduserer 

fruktbarheten 
Røyking øker risikoen 

for impotens 

Røyking forårsaker 9 av 

10 tilfeller av lungekreft 
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Sett 3:  

   

   

   

   

Røyking forårsaker 9 av 

10 tilfeller av lungekreft 

Røyking fører til kreft i 

munn og svelg 

Røyking skader lungene 

dine 

Røyking fører til 

hjerteinfarkt 

Røyking reduserer 

fruktbarheten 

Røyking øker risikoen 

for impotens 

Røyking fører til hjerne-
slag og funksjons-

hemning 

Røyking fører til 

åreforkalkning 

Røyking øker risikoen 

for å bli blind 

Røyking skader tenner 

og tannkjøtt 
Røyking kan drepe ditt 

ufødte barn 

Røyken din skader dine 

nærmeste 

Barn av røykere 

begynner oftere å røyke 
Slutt i dag – lev lenge 

for dine nærmeste 
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Røyking reduserer 

fruktbarheten 
Røyking øker risikoen 

for impotens 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2183 

av 24. november 2015 

om fastsettelse av et felles format for melding om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere 

[meddelt under nummer K(2015) 8087](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 20 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2014/40/EU skal produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere 

framlegge for vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene en melding om slike produkter som de har til 

hensikt å bringe i omsetning, eller som allerede er brakt i omsetning 20. mai 2016. Opplysningene bør framlegges seks 

måneder før planlagt omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter. Formatet for nevnte melding bør fastsettes. 

2) Den erfaringen som er gjort, og den kunnskapen man har tilegnet seg om de eksisterende formatene for rapportering av 

opplysninger om ingredienser i tobakksvarer, bør tas i betraktning når formatet utarbeides, dersom det er relevant. 

3) Et felles elektronisk meldingsformat for innsending av opplysninger om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllings-

beholdere bør gi medlemsstatene og Kommisjonen muligheten til å behandle, sammenligne, analysere og trekke 

konklusjoner på grunnlag av opplysningene de mottar. Opplysningene vil også danne grunnlag for å vurdere den 

innvirkningen disse produktene har på helsen. 

4) En felles elektronisk portal for innsending av opplysninger er nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse av 

meldingsforpliktelsene angitt i direktiv 2014/40/EU. Med en felles elektronisk portal forenkles og harmoniseres 

innsendingen av opplysninger fra produsenten eller importøren til medlemsstatene. Ved å skreddersy prosessen for 

innsending av opplysninger reduseres også den administrative byrden for produsenter, importører og nasjonale 

tilsynsmyndigheter, og det blir enklere å sammenligne opplysninger. For å gjøre det enklere å laste opp flere 

dokumenter samtidig kan det opprettes et sentralt datalager på den felles elektroniske portalen slik at det kan vises til 

ikke-fortrolige dokumenter. 

Den felles elektroniske portalen bør omfatte verktøyer for innsending av opplysninger som er hensiktsmessige både for 

foretak som har omfattende IT-løsninger (fra system til system), og for foretak som ikke har slike løsninger, særlig små 

og mellomstore bedrifter. Foretakene vil få et identifikasjonsnummer for opplysningsgivere som bør brukes hver gang 
foretaket sender inn opplysninger. 

5) Medlemsstatene bør fritt kunne gjøre verktøyer for innsending av opplysninger fastsatt i denne beslutningen 

tilgjengelige for innsending av opplysningene som kreves i henhold til artikkel 20 nr. 7 i direktiv 2014/40/EU. 

Verktøyene kan også gjøre det enklere å sende inn andre opplysninger om elektroniske sigaretter og gjenopp-

fyllingsbeholdere i henhold til artikkel 20. Produsenter og importører bør oppmuntres til å holde opplysningene som 

framlegges for medlemsstatene, oppdatert. For å gjøre det lettere å sammenligne opplysninger innenfor Unionen bør 

medlemsstatene oppmuntre produsenter og importører til å sende inn oppdaterte opplysninger i første halvdel av 

etterfølgende kalenderår. Når salgsopplysninger rapporteres i dette formatet, bør de gjelde det kalenderåret. 

6) Når opplysninger sendes inn på nytt, også ved rettelse av feil i en tidligere innsending, bør den felles elektroniske 

portalen brukes. 

7) For å sikre kvaliteten på og sammenlignbarheten til de innsendte opplysningene bør medlemsstatene, der det er relevant, 

oppmuntre produsenter og importører til å bruke anerkjente standarder eller prøvingsmetoder. I fravær av anerkjente 

standarder eller prøvingsmetoder på EU-plan eller internasjonalt plan bør produsenter og importører i sine meldinger 

tydelig beskrive de målemetodene som brukes, og sikre at de er reproduserbare.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 26.11.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2022/EØS/15/03 2022/EØS/15/03 



Nr. 15/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

8) For å begrense den administrative byrden og sikre at opplysningene som sendes inn, kan sammenlignes, bør medlems-

statene oppmuntre produsenter og importører til å velge kompatible produktdeler når de tester bestanddeler i 

elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere som bringes i omsetning som separate produktdeler. 

9) Selv om det fulle ansvaret for innsamling, kontroll, eventuell analysering, lagring og formidling av opplysningene som 

samles inn i samsvar med denne beslutningen, påhviler medlemsstatene, bør de ha muligheten til å lagre opplysningene 

de mottar, hos Kommisjonen. Den tjenesten som Kommisjonen tilbyr, bør gi medlemsstatene tekniske verktøyer som 

gjør det enklere for dem å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 20 i direktiv 2014/40/EU. Kommisjonen vil 

utarbeide en standard tjenestenivåavtale for dette formål. Kommisjonen bør oppbevare en offlinekopi av opplysningene 

som sendes inn gjennom den felles elektroniske portalen ved anvendelse av direktiv 2014/40/EU. 

10) Når opplysninger om produkter med samme sammensetning og utforming sendes inn, bør produsenter og importører, i 

den grad det er mulig, bruke det samme produktidentifikasjonsnummeret, uansett varenavn og undertype og uansett om 

de bringes i omsetning i én eller flere medlemsstater. 

11) Det bør fastsettes regler for Kommisjonens behandling av fortrolige opplysninger for å sikre at offentligheten får størst 

mulig innsyn i produktinformasjon, samtidig som det sikres at det tas behørig hensyn til forretningshemmeligheter. En 

berettiget forventning om at forbrukerne skal ha tilgang til tilstrekkelige opplysninger om innholdet i produkter de har til 

hensikt å forbruke, bør veies opp mot produsentenes interesse i å beskytte oppskriftene på sine produkter. På bakgrunn 

av disse motstridende interessene bør opplysninger som kan avsløre ingredienser som brukes i små mengder i særskilte 

produkter, i prinsippet behandles fortrolig. 

12) Personopplysninger bør behandles i samsvar med reglene og garantiene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutningen fastsettes et felles format for melding av opplysninger om elektroniske sigaretter og gjenopp-

fyllingsbeholdere. 

Artikkel 2 

Format for meldingen 

1.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere sender inn 

opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2014/40/EU, herunder endringer og tilbaketrekking fra markedet, i samsvar 

med formatet fastsatt i vedlegget. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere sender inn 

opplysningene nevnt i nr. 1 gjennom en felles elektronisk portal for innsending av opplysninger.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Artikkel 3 

Lagring av opplysninger 

Medlemsstatene skal kunne bruke datalagringstjenester som tilbys av Kommisjonen for å oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2014/40/EU, forutsatt at de har undertegnet en tjenestenivåavtale med Kommisjonen. 

Artikkel 4 

Identifikasjonsnummer for opplysningsgiveren 

Før produsenter eller importører sender inn opplysninger til medlemsstatene for første gang i henhold til denne beslutningen, 

skal de søke om et identifikasjonsnummer (opplysningsgiver-ID) som genereres av administratoren for den felles elektroniske 

portalen. Produsenten eller importøren skal på anmodning sende inn et dokument med foretaksidentifikasjon og autentisering av 

virksomheten i samsvar med den nasjonale lovgivningen der foretaket er etablert. Opplysningsgiver-ID-en skal brukes ved alle 

senere innsendinger og i all etterfølgende korrespondanse. 

Artikkel 5 

Produktets identifikasjonsnummer 

1.  På grunnlag av opplysningsgiver-ID-en nevnt i artikkel 4 skal produsenten eller importøren tildele en e-sigarett-ID (E-

Cigarette ID, EC-ID) til hvert enkelt produkt som skal meldes. 

2.  Når produsenter og importører sender inn opplysninger om produkter med samme sammensetning og utforming, skal de i 

størst mulig grad bruke den samme EC-ID-en, særlig når opplysningene sendes inn av forskjellige medlemmer av et konsern. 

Dette gjelder uansett varenavn, undertype og antallet markeder de omsettes i. 

3.  Dersom produsenten eller importøren ikke er i stand til å sikre at den samme EC-ID-en brukes for produkter med samme 

sammensetning og utforming, skal de minst, i så stor grad som mulig, opplyse om de ulike EC-ID-ene som er tildelt disse 

produktene. 

Artikkel 6 

Fortrolige opplysninger og offentliggjøring av opplysninger 

1.  Når produsenter og importører sender inn opplysninger, skal de merke alle opplysninger de anser som forretnings-

hemmeligheter eller på annen måte fortrolige, og skal på anmodning gi en behørig begrunnelse for dette. 

2.  Når Kommisjonen bruker de opplysningene som innsendes ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/40/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1), skal den i prinsippet ikke vurdere følgende 

opplysninger som fortrolige eller forretningshemmeligheter: 

a)  Ingredienser som brukes i mengder på over 0,1 % av den endelige sammensetningen av væsken. 

b)  Undersøkelser og opplysninger innsendt i samsvar med artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2014/40/EU, særlig om giftighet og 

avhengighetsskapende virkning. Dersom disse undersøkelsene er knyttet til bestemte varenavn, skal eksplisitte og implisitte 

henvisninger til varenavnet fjernes, og den redigerte versjonen skal være tilgjengelig.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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Artikkel 7 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

1.  FELTBESKRIVELSER 

Alle felter merket (O) i det felles formatet er obligatoriske. 

De obligatoriske feltene med filter (F) blir obligatoriske dersom et bestemt svar velges fra en tidligere variabel. 

Systemgenererte felter (AUTO) genereres automatisk av programmet. 

For felter der svaret skal velges fra en liste, vil tilsvarende referansetabeller stilles til rådighet, oppdateres og offentliggjøres på 

Kommisjonens nettsted. 

2.  OPPLYSNINGER OM OPPLYSNINGSGIVEREN 

Opplysningsgiveren er enten produsenten eller importøren med ansvaret for de innsendte opplysningene. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren mener 

at opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Opplysningsgiver_ID Opplysningsgiver_ID er identifikasjons-
nummeret tildelt i henhold til artikkel 4 

O  

 Opplysningsgiver_Navn Opplysningsgiverens offisielle navn på med-
lemsstatsplan, som knyttet til mva-nummeret 

O  

 Opplysningsgiver_SMB Angivelse av om opplysningsgiveren eller 
dennes eventuelle morselskap er en liten eller 
mellomstor bedrift som definert i kommi-
sjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) 

O  

 Opplysningsgiver_Mva. Opplysningsgivers mva-nummer O  

 Opplysningsgiver_Type Angivelse av om opplysningsgiveren er en 
produsent eller importør 

O  

 Opplysningsgiver_Adresse Opplysningsgiverens adresse O  

 Opplysningsgiver_Land Land der opplysningsgiveren har sitt sete/ 
hjemsted 

O  

 Opplysningsgiver_Telefon Telefonnummer til opplysningsgiverens fore-
tak 

O  

 Opplysningsgiver_E-post E-postadressen til opplysningsgiverens fore-
tak 

O  

 Opplysningsgiver_Har_Morselskap Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har et morselskap 

O  

 Opplysningsgiver_Har_Tilknyttet_S
elskap 

Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har et tilknyttet selskap 

O  

 Opplysningsgiver_Utpeker_Registra
tor 

Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har utpekt en tredjepart til å sende inn 
opplysninger på sine vegne («registrator») 

O  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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2.1. Produsent/importør – opplysninger om morselskap 

Følgende opplysninger skal gis om morselskapet: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, land og 

foretakets telefon og e-postadresse. 

2.2. Produsent/importør – opplysninger om tilknyttet selskap 

Følgende opplysninger skal gis om hvert tilknyttet selskap: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, 

land og foretakets telefon og e-postadresse. 

2.3. Registrator som rapporterer på vegne av opplysningsgiveren 

Følgende opplysninger skal gis om registratoren: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, land og 

foretakets telefon og e-postadresse. 

3.  OPPLYSNINGER OM PRODUKTET – INNSENDING OG BESKRIVELSE – DEL A 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren mener 

at opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Innsending_Type Type innsending for produktet O  

 Innsending_Start_Dato Datoen for innsending av opplysninger fylles 
ut automatisk av systemet når brukeren 
sender inn opplysningene om produktet 

AUTO  

 Produkt-ID (EC-ID) EC-ID er produktets identifikasjonsnummer 
brukt i systemet i formatet «opplysnings-
giver-ID-år-produktnummer» (NNNNN-NN-
NNN 
NN), der 

«opplysningsgiver-ID» er opplysnings-
giverens identifikasjonsnummer (se ovenfor) 

«år» er det året det ble sendt inn opplys-
ninger om produktet for første gang (2 sifre) 

«produktnummer» er det nummeret opplys-
ningsgiveren tildelte produktet da opplys-
ningene ble innsendt for første gang 

O  

 Produkt_ID_Annet_Finnes Angivelse av om opplysningsgiveren er kjent 
med et eller flere andre produkter med 
samme utforming og sammensetning som 
markedsføres i EU med en annen EC-ID 

O  

 Produkt_ID_Annet Angi EC-ID for produktet/produktene med 
samme utforming og sammensetning. 
Dersom opplysningsgiveren ikke er kjent 
med produktets eller produktenes EC-ID, 
angis minst varenavnets og undertypens fulle 
navn samt medlemsstaten(e) der produktet/ 
produktene bringes i omsetning 

F  

 Produkt_Samme_Sammensetning_ 
Finnes 

Angivelse av om opplysningsgiveren er kjent 
med et eller flere andre produkter med 
samme sammensetning av e-væske, men med 
en annen utforming 

O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren mener 

at opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Produkt_Samme_Sammensetning_ 
Annet 

Angi EC-ID for produktet/produktene med 
samme sammensetning av e-væske, men med 
en annen utforming. Dersom opplysnings-
giveren ikke er kjent med produktets eller 
produktenes EC-ID, angis minst varenavnets 
og undertypens navn samt medlemsstaten(e) 
der produktet/produktene bringes i om-
setning 

F  

 Produkt_Type Type aktuelt produkt O  

 Produkt_Vekt_E-væske Samlet vekt av e-væske i én produktenhet i 
mg 

F  

 Produkt_Volum_E-væske Samlet volum av e-væske i én produktenhet i 
ml 

F  

 Produkt_Produsent_Identifikasjon Dersom opplysningsgiveren ikke er produ-
senten, angis det eller de offisielle foretaks-
navnene til produsenten(e) av produktet, 
herunder kontaktopplysninger(1) 

F  

 Produkt_Produksjon_Anlegg_ 
Adresse 

For hver produsent angis adresse(ene) til det 
eller de anleggene der produksjonen er 
fullført 

O  

 Produkt_CLP_Klassifisering Allmenn produktklassifisering (herunder 
merkingselementer) som en stoffblanding på 
grunnlag av europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EF) nr. 1272/2008(2) og som 
beskrevet i «Veiledning om anvendelsen av 
CLP-kriteriene»(3) 

F  

(1) For hver enkelt produsent skal følgende opplysninger angis: Eventuelt ID-nummer, offisielt navn, adresse, land og foretakets telefon og  
e-postadresse. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 

av 31.12.2008, s. 1). 

(3) http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

3.  OPPLYSNINGER OM PRODUKTET – INNSENDING OG BESKRIVELSE – DEL B 

Dersom produktene bringes i omsetning i ulike formater, eller dersom det samme produktet bringes i omsetning i ulike 

medlemsstater, skal følgende variabler fylles ut for hvert format og hver enkelt medlemsstat. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Produkt_Varenavn Varenavnet som produktet markedsføres 
under i den medlemsstaten der opplysning-
ene innsendes. 

O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Produkt_Varenavn_Undertype_ 
Navn 

Eventuelt «navn på undertype» av produktet 
slik det markedsføres i medlemsstaten der 
opplysningene om produktet innsendes. 

O  

 Produkt_Lanseringsdato Datoen da opplysningsgiveren planlegger å 
lansere / lanserte produktet på markedet 

O  

 Produkt_Tilbaketrekking_Angivelse Angivelse av at opplysningsgiveren planleg-
ger å trekke / har trukket produktet fra 
markedet 

O  

 Produkt_Tilbaketrekking_Dato Datoen da opplysningsgiveren planlegger å 
trekke / trakk produktet fra markedet 

F  

 Produkt_Opplysningsgiver_ 
Nummer 

ID-nummeret som brukes internt av opplys-
ningsgiveren 

O 
Minst ett av disse 
numrene skal brukes 
konsekvent for alle 
innsendinger fra den 
samme opplysnings-
giveren 

 

 Produkt_UPC_Nummer Produktets UPC-12-nummer (Universal 
Product Code) 

 

 Produkt_EAN_Nummer Produktets EAN-13- eller EAN-8-nummer 
(European Article Number) 

 

 Produkt_GTIN_Nummer Produktets GTIN-nummer (Global Trade 
Identification Number) 

 

 Produkt_SKU_Nummer Produktets SKU-nummer (Stock Keeping 
Unit, lagerholdenhet) 

 

 Produkt_Nasjonalt_Marked Medlemsstaten der opplysningene om 
produktet innsendes 

O  

 Produkt_Pakning_Enheter Antall individuelle enheter i enkeltpakningen O  

4.  BESKRIVELSE AV PRODUKTETS INGREDIENSER 

Variablene i følgende avsnitt skal fylles ut for hver enkelt ingrediens som benyttes i produktet(1). Når det gjelder produkter som 

inneholder flere enn én produktdel med ingredienser, skal følgende variabler fylles ut for hver av disse produktdelene. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_Navn Ingrediensens kjemiske betegnelse O  

 Ingrediens_CAS CAS-nummer (Chemical Abstract Services) O  

 Ingrediens_CAS_Ytterligere Eventuelle ytterligere CAS-numre F  

  

(1) O og F i dette avsnittet gjelder bare for produkttyper i den grad det er relevant. 
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_FEMA_Nummer Eventuelt FEMA-nummer (Flavour and 
Extract Manufacturers Association) 

F 

Dersom CAS-nr. mang-
ler, skal minst ett av 
disse fire numrene an-
gis. Dersom flere enn ett 
nummer angis, skal de 
angis i følgende rekke-
følge FEMA>Tilsetn-
ingsstoff> FL>EF 

 

 Ingrediens_Tilsetningsstoff_ 
Nummer 

Dersom ingrediensen er et tilsetningsstoff i 
næringsmidler, angis tilsetningsstoffets «E-
nummer» oppført i vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1333/2008(1) 

 

 Ingrediens_FL_Nummer FL-nummer (EU-aromastoffnummer som 
fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008)(2) 

 

 Ingrediens_EF_Nummer Det europeiske fellesskaps (EF) nummer(3), 
eventuelt 

 

 Ingrediens_Funksjon Ingrediensens funksjon(er) O  

 Ingrediens_Funksjon_Annen Ingrediensens funksjon dersom «annen» F  

 Ingrediens_Oppskrift_Mengde Vekten av ingrediensen som inngår i én 
produktenhet i mg ifølge oppskriften 

O  

 Ingrediens_Ufordampet_Status Angivelse av om ingrediensen i ufordampet 
form kjennetegnes ved en kjent form for 
giftighet eller har kreftframkallende, arve-
stoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 
egenskaper 

O  

 Ingrediens_REACH_Registrering Eventuelt registreringsnummer i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006(4) 

O  

 Ingrediens_CLP_Om_Klassifisert Angivelse av om ingrediensen er klassifisert 
i henhold til europaparlaments- og 
forordning (EF) nr. 1272/2008(5) og finnes i 
klassifiserings- og merkingsfortegnelsen 

O  

 Ingrediens_CLP_Klassifisering Ingrediensens klassifisering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 

F  

 Ingrediens_Toks_Data Tilgang til toksikologiske data om et stoff, 
enten alene eller i en stoffblanding. I hvert 
enkelt tilfelle angis om de toksikologiske 
dataene gjelder stoffet i oppvarmet eller 
uoppvarmet form. 

O  

 Ingrediens_Toks_Utslipp Angivelse av eventuelle tilgjengelige under-
søkelser som gir informasjon om utslippenes 
kjemi og/eller giftighet 

F/O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_Toks_CMR Angivelse av eventuelle undersøkelser om 
ingrediensens kreftframkallende, arvestoff-
skadelige eller reproduksjonstoksiske egen-
skaper 

F/O  

 Ingrediens_Toks_HjerteLunge Angivelse av om det finnes in vitro- og in 
vivo-forsøk for å vurdere ingrediensens 
giftvirkninger på hjerte, blodkar eller 
luftveier 

F/O  

 Ingrediens_Toks_Avhengighets-
skapende 

Angivelse av en eventuell analyse av ingredi-
ensens mulige avhengighetsskapende egen-
skaper 

F/O  

 Ingrediens_Toks_Annet Angivelse av eventuelle andre toksikologiske 
data som ikke er nevnt ovenfor 

F/O  

 Ingrediens_Toks/Avhengighets-
skapende_Fil 

Last opp tilgjengelige undersøkelser som 
angis i de seks foregående feltene (Ingre-
diens Toks Data, Utslipp, CMR, Hjerte-
Lunge, Avhengighetsskapende, Annet) 

F/O  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, 

s. 16). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 

(3) I henhold til kommisjonsvedtak 81/437/EØF av 11. mai 1981 om fastsettelse av kriteriene for opplysninger til fortegnelsen over kjemiske stoffer 

som medlemsstatene oversender Kommisjonen (EFT L 167 av 24.6.1981, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger 

for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 

93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 

av 31.12.2008, s. 1). 

5.  UTSLIPP 

Dersom flere utslipp er målt, skal variablene i følgende avsnitt fylles ut for hvert enkelt utslipp. Når det gjelder produkter som 

inneholder flere enn én produktdel eller flere enn én kombinasjon av en e-sigarett eller gjenoppfyllingsbeholder, skal følgende 

variabler fylles ut for hver av disse produktdelene eller kombinasjonene. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Utslipp_Test_Produkt_EC-ID Dersom produktet bare kan brukes i 
kombinasjon med ett eller flere 
tilleggsprodukter, skal EC-ID for det eller de 
tilleggsproduktene som brukes til å utføre 
testene, framlegges. Dersom opplysnings-
giveren ikke er kjent med tilleggsproduktets 
eller tilleggsproduktenes EC-ID, angis minst 
varenavnets og undertypens navn samt 
medlemsstaten(e) der produktet bringes i 
omsetning 

F  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Utslipp_Produkt_Kombinasjon Dersom produktet inneholder flere enn én 
produktdel eller flere enn én kombinasjon av 
en e-sigarett eller gjenoppfyllingsbeholder, 
angis den produktdelen eller kombinasjonen 
som brukes til å måle utslippet 

F  

 Utslipp_Metoder_Fil Beskrivelse av de målemetodene som brukes 
til å vurdere utslippene, herunder henvisning 
til eventuell relevant godkjent standard 

O  

 Utslipp_Navn Navn på det utslippet som produseres under 
testing av produktet 

O  

 Utslipp_CAS Utslippenes CAS-nummer (Chemical 
Abstracts Service) 

F  

 Utslipp_IUPAC Utslippenes IUPAC-navn (Den inter-
nasjonale union for ren og anvendt kjemi) 
dersom CAS-nummer ikke foreligger 

F  

 Utslipp_Mengde Mengden av utslipp som produseres når 
produktet brukes på grunnlag av den 
målemetoden som brukes. 

O  

 Utslipp_Enheter Enheten som utslippet måles i F  
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6.  PRODUKTUTFORMING 

Feltnr. Felt Beskrivelse 

Rapportering 

for  

e-sigaretter 

Opplysningsgiveren 

mener at 

opplysningene er 

fortrolige 

Rapportering for 

gjenoppfyllingsbeholdere 

Opplysningsgiveren 

mener at 

opplysningene er 

fortrolige 

 E-sigarett_Beskrivelse Beskrivelse av produktet for å lette entydig identifisering av 
produktet, herunder en beskrivelse av alle produktdeler og 
enkeltdeler (bestanddeler/e-væske) 

O  O  

 E-sigarett_Væske_Volum/Kapasitet Volum/kapasitet i ml (for innretninger angis beholderens 
størrelse, for patroner/patroner med innebygget forstøver eller 
gjenoppfyllingsbeholdere angis faktisk volum når de bringes i 
omsetning) 

O  O  

 E-sigarett_Nikotin_Konsentrasjon Nikotinkonsentrasjon i mg/ml F  O  

 E-sigarett_Batteri_Type Beskrivelse av batteritypen F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Batteri_Type_Kapasitet Angivelse av batterikapasiteten i mAh F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Volt/Watt_Justerbar Angivelse av om e-sigarettens spenning/effekt kan justeres O  Ikke relevant  

 E-sigarett_Spenning Nominell spenning for e-sigaretten dersom den ikke kan 
justeres, og anbefalt spenning dersom den kan justeres. 

F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Spenning_Nedre_Område Lavest mulig spenning F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Spenning_Øvre_Område Høyest mulig spenning F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Effekt Nominell uteffekt dersom e-sigaretten ikke kan justeres, og 
anbefalt effekt dersom den kan justeres. 

F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Effekt_Nedre_Område Lavest mulig effekt F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Effekt_Øvre_Område Høyest mulig effekt F  Ikke relevant  

 E-sigarett_Luftstrøm_Justerbar Angivelse av om e-sigarettens luftstrøm kan justeres O  Ikke relevant  

 E-sigarett_Veke_Utbyttbar Angivelse av om forbrukeren kan justere/endre/erstatte veken O  Ikke relevant  

 E-sigarett_Mikroprosessor Angivelse av om e-sigaretten inneholder en mikroprosessor O  Ikke relevant  
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Feltnr. Felt Beskrivelse 

Rapportering 

for  

e-sigaretter 

Opplysningsgiveren 

mener at 

opplysningene er 

fortrolige 

Rapportering for 

gjenoppfyllingsbeholdere 

Opplysningsgiveren 

mener at 

opplysningene er 

fortrolige 

 E-sigarett_Glødetråd_Sammensetning Den kjemiske sammensetningen til varmeelementet (coil) i 
forstøveren 

O  Ikke relevant  

 E-sigarett_Nikotin_Dose/Opptak_Fil Beskrivelse av de målemetodene som brukes til å vurdere jevn 
dosering og nikotinopptak, herunder henvisning til en 
eventuell relevant godkjent standard Beskrivelse av resultatene 
av vurderingen 

O  O  

 E-sigarett_Produksjon_Fil Beskrivelse av den endelige produksjonsprosessen, herunder 
serieproduksjon 

O  O  

 E-sigarett_Produksjon_Samsvar Erklæring om at produksjonsprosessen sikrer samsvar 
(herunder, men ikke begrenset til, opplysninger om 
serieproduksjon) 

O  O  

 E-sigarett_Kvalitet_Sikkerhet En erklæring om at produsenten og importøren har det fulle 
ansvaret for produktets kvalitet og sikkerhet når det bringes i 
omsetning og brukes under normale og rimelig forutsigbare 
forhold. 

O  O  

 E_Sigarett_Åpning/Gjenoppfylling_Fil Beskrivelse av åpnings- og gjenoppfyllingsmekanismen, 
dersom det er relevant 

F  O  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/2186 

av 25. november 2015 

om fastsettelse av et format for innsending og offentliggjøring av opplysninger om 

tobakksvarer 

[meddelt under nummer K(2015) 8162](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2014/40/EU fastsettes det at produsenter og importører av tobakksvarer skal framlegge for vedkommende 

myndigheter i den berørte medlemsstaten opplysninger om ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer, og om sine 

salgsvolumer. Opplysningene bør framlegges før nye eller endrede produkter bringes i omsetning. Formatet for 

innsending og offentliggjøring av disse opplysningene bør fastsettes. 

2) Den erfaringen som er gjort, og den kunnskapen man har tilegnet seg om de eksisterende formatene for rapportering av 

opplysninger om tobakksingredienser, bør tas i betraktning når det nye formatet utarbeides, dersom det er relevant. 

3) Et felles elektronisk meldingsformat for innsending av opplysninger om ingredienser i og utslipp fra tobakksvarer bør gi 

medlemsstatene og Kommisjonen muligheten til å behandle, sammenligne, analysere og trekke konklusjoner på 

grunnlag av opplysningene de mottar. Opplysningene vil også bidra til å identifisere de tilsetningsstoffene som skal 

inngå ved oppdatering av prioritetslisten nevnt i artikkel 6 i direktiv 2014/40/EU, danne grunnlaget for å avgjøre om det 

bør fastsettes høyeste grenseverdier for innhold i henhold til artikkel 7 nr. 5 og 11 i nevnte direktiv, og legge til rette for 

en enhetlig håndheving av forbudet mot produkter med karakteristisk aroma som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 

direktiv. 

4) En felles elektronisk portal for innsending av opplysninger er nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse av 

rapporteringsforpliktelsene angitt i direktiv 2014/40/EU. Med en felles elektronisk portal forenkles og harmoniseres 

innsendingen av opplysninger fra produsenten eller importøren til medlemsstatene. Ved å skreddersy prosessen for 

innsending av opplysninger reduseres også den administrative byrden for produsenter, importører og nasjonale 

tilsynsmyndigheter, og det blir enklere å sammenligne opplysninger. For å gjøre det enklere å laste opp flere 

dokumenter samtidig kan det opprettes et sentralt datalager på den felles elektroniske portalen slik at det kan vises til 

ikke-fortrolige dokumenter. 

Den felles elektroniske portalen bør omfatte verktøyer for innsending av opplysninger som er hensiktsmessige både for 

foretak som har omfattende IT-løsninger (fra system til system), og for foretak som ikke har slike løsninger, særlig små 

og mellomstore bedrifter. Foretakene vil få et identifikasjonsnummer for opplysningsgivere som bør brukes hver gang 

foretaket sender inn opplysninger.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2022/EØS/15/04 
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5) Medlemsstatene bør fritt kunne gjøre verktøyene for innsending av opplysninger om ingredienser og utslipp fastsatt i 

denne beslutningen tilgjengelige for melding om nye tobakksvarer før de bringes i omsetning i samsvar med artikkel 19 

i direktiv 2014/40/EU. Verktøyene vil også kunne gjøre det lettere å sende inn opplysninger om urtebaserte 

røykeprodukter i henhold til artikkel 22 i direktiv 2014/40/EU og andre relevante opplysninger om tobakksvarer. 

6) Når opplysninger sendes inn på nytt, også ved rettelse av feil i en tidligere innsending, bør den felles elektroniske 

portalen brukes. 

7) Selv om det fulle ansvaret for innsamling, kontroll, eventuell analysering, lagring og formidling av opplysningene som 

samles inn i samsvar med denne beslutningen, påhviler medlemsstatene, bør de ha muligheten til å lagre opplysningene 

de mottar, hos Kommisjonen. Den tjenesten som Kommisjonen tilbyr, bør gi medlemsstatene tekniske verktøyer som 

gjør det enklere for dem å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU. Kommisjonen vil 

utarbeide en standard tjenestenivåavtale for dette formål. Kommisjonen bør oppbevare en offlinekopi av opplysningene 

som sendes inn gjennom den felles elektroniske portalen ved anvendelse av direktiv 2014/40/EU. 

8) Produsenter og importører bør oppmuntres til å oppdatere opplysningene som framlegges for medlemsstatene. For å 

gjøre det lettere å sammenligne opplysninger innenfor Unionen bør medlemsstatene oppmuntre produsenter og 

importører til å sende inn oppdaterte opplysninger, for eksempel årlige salgsopplysninger, i første halvdel av 

etterfølgende kalenderår. Medlemsstatene bør ved mindre variasjoner på tvers av produktpartier oppfordre produsenter 

og importører til årlig å sende inn opplysninger om de faktiske mengdene av ingredienser i tobakksvarer og å oppdatere 

disse opplysningene. 

9) Når opplysninger om produkter med samme sammensetning og utforming sendes inn, bør produsenter og importører, i 

den grad det er mulig, bruke det samme produktidentifikasjonsnummeret, uansett varenavn og undertype og uansett om 

de bringes i omsetning i en eller flere medlemsstater. 

10) Det bør fastsettes regler for Kommisjonens behandling av fortrolige opplysninger for å sikre at offentligheten får størst 

mulig innsyn i produktinformasjon, samtidig som det sikres at det tas behørig hensyn til forretningshemmeligheter. 

Forbrukernes berettigede forventning om tilgang til tilstrekkelige opplysninger om innholdet i produkter de har til 

hensikt å forbruke, bør veies opp mot produsentenes interesse i å beskytte oppskriftene på sine produkter. På bakgrunn 

av disse motstridende interessene bør opplysninger som kan avsløre aromaer som brukes i små mengder i særskilte 

produkter, behandles fortrolig. 

11) Personopplysninger bør behandles i samsvar med reglene og garantiene som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutningen fastsettes et felles format for rapportering og offentliggjøring av opplysninger om ingredienser i og utslipp 

fra tobakksvarer og om salgsvolumer. 

Artikkel 2 

Format for innsending av opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av tobakksvarer sender inn opplysninger om ingredienser, utslipp 

og salgsvolumer som nevnt i artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU, herunder endringer og tilbaketrekking fra markedet, i samsvar 

med formatet fastsatt i vedlegget.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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2.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og importører av tobakksvarer sender inn opplysningene nevnt i nr. 1 gjennom 

en felles elektronisk portal for innsending av opplysninger. 

Artikkel 3 

Lagring av opplysninger 

Medlemsstatene skal kunne bruke datalagringstjenester som tilbys av Kommisjonen for å oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til artikkel 5 nr. 7 i direktiv 2014/40/EU, forutsatt at de har undertegnet en tjenestenivåavtale med Kommisjonen. 

Artikkel 4 

Identifikasjonsnummer for opplysningsgiveren 

Før produsenter eller importører sender inn opplysninger til medlemsstatene for første gang i henhold til denne beslutningen, 

skal de søke om et identifikasjonsnummer (opplysningsgiver-ID) som genereres av administratoren for den felles elektroniske 

portalen. Produsenten eller importøren skal på anmodning sende inn et dokument med foretaksidentifikasjon og autentisering av 

virksomheten i samsvar med den nasjonale lovgivningen der foretaket er etablert. Opplysningsgiver-ID-en skal brukes ved alle 

senere innsendinger og i all etterfølgende korrespondanse. 

Artikkel 5 

Produktets identifikasjonsnummer 

1.  På grunnlag av opplysningsgiver-ID-en nevnt i artikkel 4 skal produsenten eller importøren tildele en tobakksvare-ID (TP-

ID) for hvert produkt som skal rapporteres. 

2.  Når produsenter og importører sender inn opplysninger om produkter med samme sammensetning og utforming, skal de i 

størst mulig grad bruke samme TP-ID, særlig når opplysningene sendes inn av forskjellige medlemmer i et konsern. Dette 

gjelder uansett varenavn, undertype og antallet markeder de omsettes i. 

3.  Dersom produsenten eller importøren ikke er i stand til å sikre at den samme TP-ID-en brukes for produkter med samme 

sammensetning og utforming, skal de minst, i så stor grad som mulig, opplyse om de ulike TP-ID-ene som er tildelt disse 

produktene. 

Artikkel 6 

Fortrolige opplysninger og offentliggjøring av opplysninger 

1.  Når produsenter og importører sender inn opplysninger, skal de merke alle opplysninger de anser som forretnings-

hemmeligheter eller på annen måte fortrolige, og skal på anmodning gi en behørig begrunnelse for dette. 

2.  Når Kommisjonen bruker opplysningene som innsendes ved anvendelsen av direktiv 2014/40/EF og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1), skal den i prinsippet ikke vurdere følgende opplysninger som fortrolige opplysninger 

eller forretningshemmeligheter: 

a)  For alle tobakksvarer: innholdet og mengden av andre tilsetningsstoffer enn aromaer. 

b)  For alle tobakksvarer: innholdet og mengden av andre ingredienser enn tilsetningsstoffer som brukes i mengder på over  

0,5 % av tobakksvarens samlede spesifikke vekt. 

c)  For sigaretter og rulletobakk: innholdet og mengden av individuelle aromaer som brukes i mengder på over 0,1 % av 

tobakksvaren samlede spesifikke vekt.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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d)  For pipetobakk, sigarer, sigarilloer, røykfrie tobakksvarer og alle andre tobakksvarer: innholdet og mengden av individuelle 

aromaer som brukes i mengder på over 0,5 % av tobakksvarens samlede spesifikke vekt. 

e)  Undersøkelser og opplysninger innsendt i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2014/40/EU, særlig om giftighet og 

avhengighetsskapende virkning. Dersom disse undersøkelsene er knyttet til bestemte varenavn, skal eksplisitte og implisitte 

henvisninger til varenavnet fjernes, og den redigerte versjonen skal være tilgjengelig. 

Artikkel 7 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 25. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

1.  FELTBESKRIVELSER 

Alle felter merket (O) i det felles formatet er obligatoriske. 

De obligatoriske feltene med filter (F) blir obligatoriske dersom et bestemt svar velges fra en tidligere variabel. 

Systemgenererte felter (AUTO) genereres automatisk av programmet. 

For felter der svaret skal velges fra en liste, vil tilsvarende referansetabeller stilles til rådighet, oppdateres og offentliggjøres på 

Kommisjonens nettsted. 

2.  OPPLYSNINGER OM OPPLYSNINGSGIVEREN 

Opplysningsgiveren er enten produsenten eller importøren med ansvaret for de innsendte opplysningene. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Opplysningsgiver_ID Opplysningsgiver_ID er identifikasjons-
nummeret tildelt i henhold til artikkel 4 

O  

 Opplysningsgiver_Navn Opplysningsgiverens offisielle navn på med-
lemsstatsplan, som knyttet til mva-nummeret 

O  

 Opplysningsgiver_SMB Angivelse av om opplysningsgiveren eller 
dennes eventuelle morselskap er en liten eller 
mellomstor bedrift som definert i kommi-
sjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1) 

O  

 Opplysningsgiver_Mva. Opplysningsgivers mva-nummer O  

 Opplysningsgiver_Type Angivelse av om opplysningsgiveren er en 
produsent eller importør 

O  

 Opplysningsgiver_Adresse Opplysningsgiverens adresse O  

 Opplysningsgiver_Land Land der opplysningsgiveren har sitt sete/ 
hjemsted 

O  

 Opplysningsgiver_Telefon Telefonnummer til opplysningsgiverens fore-
tak 

O  

 Opplysningsgiver_E-post E-postadressen til opplysningsgiverens fore-
tak 

O  

 Opplysningsgiver_Har_Morselskap Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har et morselskap 

O  

 Opplysningsgiver_Har_Tilknyttet_ 
Selskap 

Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har et tilknyttet selskap 

O  

 Opplysningsgiver_Utpeker 
Registrator 

Sett kryss i ruten dersom opplysningsgiveren 
har utpekt en tredjepart til å sende inn 
opplysninger på sine vegne («registrator») 

O  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 

20.5.2003, s. 36). 
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2.1. Produsent/importør – opplysninger om morselskap 

Følgende opplysninger skal gis om morselskapet: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, land og 

foretakets telefon og e-postadresse. 

2.2. Produsent/importør – opplysninger om tilknyttet selskap 

Følgende opplysninger skal gis om hvert tilknyttet selskap: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, 

land og foretakets telefon og e-postadresse. 

2.3. Innkoder som rapporterer på vegne av opplysningsgiveren 

Følgende opplysninger skal gis om registratoren: Eventuelt opplysningsgiver-ID-nummer samt offisielt navn, adresse, land og 

foretakets telefon og e-postadresse. 

3.  OPPLYSNINGER OM PRODUKTET – INNSENDING OG BESKRIVELSE – DEL A 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplysnin-

gene er 

fortrolige 

 Innsending_Type Type innsending for produktet O  

 Innsending_Start_Dato Innsendingsdatoen fylles ut automatisk når 
brukeren sender inn opplysningene om 
produktet 

AUTO  

 Produkt-ID_(TP-ID) TP-ID er produktets identifikasjonsnummer 
brukt i systemet i formatet «opplysnings-
giver-ID-år-produktnummer» (NNNNN-NN-
NNNNN), der 

«opplysningsgiver-ID» er opplysningsgiver-
ens ID-nummer (se ovenfor) 

«år» er det året det ble innsendt opplysninger 
om produktet for første gang (2 sifre) 

«produktnummer» er det nummeret opplys-
ningsgiveren tildelte produktet da opplys-
ningene ble innsendt for første gang 

O  

 Produkt_ID_Annet_Finnes Angivelse av om opplysningsgiveren er kjent 
med at det finnes et eller flere andre 
produkter med samme utforming og sammen-
setning som markedsføres i EU med en 
annen TP-ID 

O  

 Produkt_ID_Annet Angi TP-ID for produktet/produktene med 
samme utforming og sammensetning. Der-
som opplysningsgiveren ikke er kjent med 
produktets eller produktenes TP-ID, angis 
minst varenavnets og undertypens fulle navn 
samt medlemsstaten(e) der produktet eller 
produktene bringes i omsetning 

F  

 Produkt_Samme_Sammensetning_ 
Finnes 

Angivelse av om opplysningsgiveren er kjent 
med at det finnes ett eller flere andre prod-
ukter med den samme andelen ingredienser i 
tobakksblandingen 

O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplysnin-

gene er 

fortrolige 

 Produkt_Samme_Sammensetning_ 
Annet 

Liste over TP-ID for produktet/produktene 
med den samme andelen ingredienser i 
tobakksblandingen. Dersom opplysnings-
giveren ikke er kjent med produktets eller 
produktenes TP-ID, angis minst varenavnets 
og undertypens navn samt medlemsstaten(e) 
der produktet eller produktene bringes i 
omsetning 

F  

 Produkt_Type Type aktuell tobakksvare O  

 Produkt_Lengde Produktenhetens gjennomsnittslengde i mm F  

 Produkt_Diameter Produktenhetens gjennomsnittsdiameter (må-
lt ved punktet for største diameter) i mm 

F  

 Produkt_Vekt Vekten av én produktenhet(1), herunder 
vanninnhold, i mg 

O  

 Produkt_Tobakk_Vekt Samlet vekt av tobakk i én produktenhet i mg O  

 Produkt_Produsent_Identifikasjon Dersom opplysningsgiveren ikke er produ-
senten, angis det eller de offisielle foretaks-
navnene til produsenten(e) av produktet, 
herunder kontaktopplysninger(2) 

F  

 Produkt_Filter Produktet inneholder et filter F  

 Produkt_Filter_Lengde Lengden av produktets filter i mm F  

 Produkt_Produksjon_Anlegg_ 
Adresse 

For hver produsent angis adresse/adresser til 
det eller de anleggene der produksjonen er 
fullført. 

O  

 Produkt_Teknisk_Fil Teknisk dokument med en allmenn be-
skrivelse av tilsetningsstoffene som er brukt, 
og deres egenskaper 

F 

 Produkt_Marked_Forskning_Fil Interne og eksterne undersøkelser i form av 
markedsanalyser og undersøkelser av prefer-
ansene til ulike forbrukergrupper, herunder 
unge og nåværende røykere, når det gjelder 
ingredienser og utslipp, som opplysnings-
giveren har tilgang til, samt sammendrag av 
eventuelle markedsundersøkelser som 
gjennomføres ved lansering av nye 
produkter. Skal oppdateres når nye 
opplysninger blir tilgjengelige 

O  

(1) Én enhet løs tobakk er 1 g. 

(2) For hver enkelt produsent skal følgende opplysninger angis: Eventuelt ID-nummer, offisielt navn, adresse, land og foretakets telefon og  
e-postadresse. 
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3.  OPPLYSNINGER OM PRODUKTET – INNSENDING OG BESKRIVELSE – DEL B 

Dersom produktene bringes i omsetning i ulike formater, eller dersom det samme produktet bringes i omsetning i ulike 

medlemsstater, skal følgende variabler fylles ut for hvert format og hver enkelt medlemsstat. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Produkt_Varenavn Varenavnet som produktet markedsføres 
under i den medlemsstaten der opplys-
ningene innsendes 

O  

 Produkt_Varenavn_Undertype_ 
Navn 

Eventuelt «navn på undertype» slik det mar-
kedsføres i medlemsstaten der opplysningene 
om produktet inngis 

O  

 Produkt_Lanseringsdato Datoen da opplysningsgiveren planlegger å 
lansere / lanserte produktet på markedet 

O  

 Produkt_Tilbaketrekking_Angivelse Angivelse av at opplysningsgiveren plan-
legger å trekke / har trukket produktet fra 
markedet 

O  

 Produkt_Tilbaketrekking_Dato Datoen da opplysningsgiveren planlegger å 
trekke / trakk produktet fra markedet 

F  

 Produkt_Opplysningsgiver_ 
Nummer 

ID-nummeret som brukes internt av opplys-
ningsgiveren 

O 

Minst ett av disse num-
rene skal brukes kons-
ekvent for alle innsen-
dinger fra den samme 
opplysningsgiveren. 

 

 Produkt_UPC_Nummer Produktets UPC-12-nummer (Universal Pro-
duct Code) 

 

 Produkt_EAN_Nummer Produktets EAN-13- eller EAN-8-nummer 
(European Article Number) 

 

 Produkt_GTIN_Nummer Produktets GTIN-nummer (Global Trade 
Identification Number) 

 

 Produkt_SKU_Nummer Produktets SKU-nummer (Stock Keeping 
Unit, lagerholdenhet) 

 

 Produkt_Nasjonalt_Marked Medlemsstaten som produktopplysningene 
nedenfor sendes til 

O  

 Produkt_Pakning_Type Type produktpakning O  

 Produkt_Pakning_Enheter Antall individuelle produktenheter i enkelt-
pakningen 

O  

 Produkt_Pakning_Nettovekt Én enkeltpaknings nettovekt i g F  

 Produkt_Salg_Volum Opplysninger om årlige salgsvolumer av 
produktet per medlemsstat skal rapporteres 
årlig i produktenheter eller i kg løs tobakk 

O  

 Produkt_Andre_Marked_ 
Opplysninger 

Utfyllende markedsopplysninger som er 
tilgjengelige for opplysningsgiveren. Skal 
oppdateres når nye opplysninger blir 
tilgjengelige 

F  
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4.  BESKRIVELSE AV INGREDIENSER: TOBAKK 

For hver tobakksingrediens som brukes i produktet, skal følgende variabler fylles ut for hver kombinasjon av metode for 

tørking av blad, bladtype og type del. 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Tobakksdel_Type Type tobakksdel(1) O  

 Tobakksdel_Type_Annen Navn på typen tobakksdel dersom «annen» F  

 Tobakksdel_Beskrivelse_Fil Generell beskrivelse av den produserte 
deltypen i oppskriften. Beskrivelsen skal 
inneholde nærmere opplysninger om den 
framstilte tobakkens kvantitative og kvali-
tative sammensetning 

F  

 Tobakksdel_Framstilt_Leverandør For hver leverandør angis det eller de 
offisielle foretaksnavnene, herunder kontakt-
opplysninger(2) 

F  

 Tobakksblad_Type Type tobakksblader som brukes O  

 Tobakksblad_Type_Annet Navn på eller beskrivelse av typen tobakks-
blad dersom «annet» eller «uspesifisert» 

F  

 Tobakksblad_Tørkemetode Metoden som brukes til å tørke tobakks-
blader 

O  

 Tobakksblad_Tørkemetode_Annen Navn på eller beskrivelse av tørkemetoden 
som brukes dersom «annen» 

F  

 Tobakk_Mengde Vekten per produktenhet i mg O  

(1) Se definisjon av tobakk i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

(2) For hver enkelt leverandør skal følgende opplysninger angis: Eventuelt opplysningsgiver-ID samt offisielt navn, adresse, land og foretakets 

telefon og e-postadresse. 

5.  BESKRIVELSE AV INGREDIENSER: TILSETNINGSSTOFFER OG ANDRE STOFFER/ELEMENTER 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_Kategori Produktdelens kategori (f.eks. filtre, papir 
osv.) 

O  

 Ingrediens_Kategori_Annen Kategorien av produktdeler dersom «annen» F  

 Ingrediens_Navn Ingrediensens kjemiske betegnelse O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_CAS CAS-nummer (Chemical Abstract Services) O  

 Ingrediens_CAS_Ytterligere Eventuelle ytterligere CAS-numre F  

 Ingrediens_FEMA_Nummer Eventuelt FEMA-nummer (Flavour and 
Extract Manufacturers Association) 

F 

Dersom et CAS-num-
mer mangler, skal minst 
ett av disse fire numrene 
angis. Dersom flere enn 
ett nummer angis, skal 
de angis i følgende 
rekkefølge FEMA>Til-
setningsstoff> FL>EF 

 

 Ingrediens_Tilsetningsstoff_ 
Nummer 

Dersom ingrediensen er et tilsetningsstoff i 
næringsmidler, angis tilsetningsstoffets «E-
nummer» oppført i vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1333/2008(1) 

 

 Ingrediens_FL_Nummer Eventuelt FL-nummer (EU-aromastoff-
nummer som fastsatt i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1334/2008(2)) 

 

 Ingrediens_EF_Nummer Det europeiske fellesskaps (EF) nummer(3), 
eventuelt 

 

 Ingrediens_Mengde_Variasjon Angivelse av om mengden av ingredienser 
varierer på tvers av produksjonspartier 

O  

 Ingrediens_Oppskrift_Mengde Standardvekt i mg av en ingrediens som 
inngår i én produktenhet ifølge oppskriften 

O  

 Ingrediens_Oppskrift_Område_ 
Min_Nivå 

Angivelse av laveste vekt (mg) av in-
grediensen i én produktenhet ifølge opp-
skriften, dersom den oppgitte mengden 
varierer på grunn av naturlige variasjoner i 
tobakksbladet 

F  

 Ingrediens_Oppskrift_Område_ 
Maks_Nivå 

Angivelse av høyeste vekt (mg) av in-
grediensen i én produktenhet ifølge opp-
skriften, dersom den oppgitte mengden 
varierer på grunn av naturlige variasjoner i 
tobakksbladet 

F  

 Ingrediens_Målt_Gjennomsnitts-
mengde 

Vekten av ingrediensen i mg som faktisk ble 
tilføyd per produktenhet i løpet av rapp-
orteringsperioden (beregnet i form av den 
statistiske gjennomsnittsverdien av de meng-
dene av den aktuelle ingrediensen som ble 
tilsatt i hvert produsert standardparti) 

F  

 Ingrediens_Målt_Standardavvik Statistisk fastsatt standardavvik for gjennom-
snittsmengden av ingrediensen tilsatt per 
produktenhet innenfor hvert enkelt stan-
dardparti 

F  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_Målt_Antall Antall vurderte målinger F  

 Ingrediens_Funksjon Ingrediensens funksjon(er) O  

 Ingrediens_Funksjon_Annen Ingrediensens funksjon dersom «annen» F  

 Ingrediens_Prioritet_Tilsetningsstoff Angivelse av om ingrediensen er oppført på 
prioritetslisten fastsatt i henhold til artikkel 6 
i direktiv 2014/40/EU 

O  

 Ingrediens_Prioritet_ 
Tilsetningsstoff_Filer 

Kopier av denne eller disse rapportene skal 
inneholde et sammendrag og en omfattende 
oversikt som sammenstiller tilgjengelig vite-
nskapelig litteratur om det aktuelle tilset-
ningsstoffet, og som sammenfatter interne 
data om tilsetningsstoffets virkninger 

F  

 Ingrediens_Uforbrent_Status Angivelse av om ingrediensen i uforbrent 
form kjennetegnes ved en kjent form for 
giftighet eller har kreftframkallende, arve-
stoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 
egenskaper 

O  

 Ingrediens_REACH_Registrering Eventuelt registreringsnummer i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006(4). 

O  

 Ingrediens_CLP_Om_Klassifisert Angivelse av om ingrediensen er klassifisert 
i henhold til europaparlaments- og 
forordning (EF) nr. 1272/2008(5) og finnes i 
klassifiserings- og merkingsfortegnelsen 

O  

 Ingrediens_CLP_Klassifisering Ingrediensens klassifisering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 

F  

 Ingrediens_Toks_Data Tilgang til toksikologiske data om et stoff, 
enten alene eller i en stoffblanding. Angi i 
hvert enkelt tilfelle om de toksikologiske 
dataene gjelder stoffet i forbrent eller 
uforbrent form 

O  

 Ingrediens_Toks_Utslipp Angivelse av om det finnes undersøkelser 
om utslippenes kjemi og/eller giftighet 

F/O  

 Ingrediens_Toks_CMR Angivelse av om det finnes en undersøkelse 
om ingrediensens kreftframkallende, arve-
stoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 
egenskaper 

F/O  

 Ingrediens_Toks_HjerteLunge Angivelse av om det finnes in vitro- og in 
vivo-forsøk for å vurdere ingrediensens 
toksikologiske virkninger på hjerte, blodkar 
eller luftveier 

F/O  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Ingrediens_Toks_Avhengighets-
skapende 

Angivelse av om det foreligger en analyse av 
ingrediensens mulige avhengighetsskapende 
egenskaper 

F/O  

 Ingrediens_Toks_Annet Angivelse av om det foreligger andre toksi-
kologiske data som ikke er nevnt ovenfor 

F/O  

 Ingrediens_Toks/Avhengighets-
skapende_Fil 

Last opp tilgjengelige undersøkelser som 
angis i de seks foregående feltene (Ingre-
diens Toks Data, Utslipp, CMR, Hjerte-
Lunge, Avhengighetsskapende, Annet) 

F/O  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, 

s. 16). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, 

forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 

(3) I henhold til kommisjonsvedtak 81/437/EØF av 11. mai 1981 om fastsettelse av kriteriene for opplysninger til fortegnelsen over kjemiske stoffer 

som medlemsstatene oversender Kommisjonen (EFT L 167 av 24.6.1981, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger 

for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 

93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 

av 31.12.2008, s. 1). 

6.  TJÆRE, NIKOTIN, KARBONMONOKSID (TNCO) OG ANDRE UTSLIPP 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Utslipp_Tjære Tjæreinnhold i henhold til ISO-standard 
4387 med målenøyaktighet fastsatt i samsvar 
med ISO-standard 8243 

F  

 Utslipp_Nikotin Nikotininnhold i henhold til ISO-standard 
10315 med målenøyaktighet fastsatt i 
samsvar med ISO-standard 8243 

F  

 Utslipp_CO Karbonmonoksidinnhold i henhold til ISO-
standard 8454 med målenøyaktighet fastsatt i 
samsvar med ISO-standard 8243 

F  

 Utslipp_TNCO_Laboratorium Identifikasjon av det eller de laboratoriene 
som brukes til å måle utslipp av tjære, 
nikotin og karbonmonoksid 

F  

 Utslipp_Annet_Tilgjengelig Angivelse av om andre utslipp er blitt målt(1) O  

 Utslipp_Annet_Metoder_Fil Beskrivelse av målemetodene som brukes til 
å vurdere annet utslipp 

F  

 Utslipp_Annet_Navn Kjemisk betegnelse på det andre utslippet 
som framkom under testingen av produktet 

F  
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Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Utslipp_Annet_CAS CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) 
for annet utslipp 

F  

 Utslipp_Annet_IUPAC IUPAC-navn (Den internasjonale union for 
ren og anvendt kjemi) for annet utslipp 
dersom CAS-nummer ikke foreligger 

F  

 Utslipp_Annet_Mengde Mengden av det andre utslippet som 
produseres når produktet brukes på grunnlag 
av den målemetoden som brukes 

F  

 Utslipp_Annet_Enheter Enhet som annet utslipp måles i F  

(1) Alle felter med «Utslipp_Annet» i dette avsnittet skal fylles ut for hvert annet utslipp som måles. 

7.  BARE SIGARETTER(1) 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Sigarett_Karakteristisk_Aroma Sigaretter klassifiseres som å ha en 
karakteristisk aroma i samsvar med artikkel 7 
nr. 14 i direktiv 2014/40/EU 

O  

 Sigarett_Filter_Ventilasjon Filterets samlede ventilasjon (0–100 %) O  

 Sigarett_Filter_Trykkfall_Stengt Trykkfall med stengte ventiler (mm H2O) O  

 Sigarett_Filter_Trykkfall_Åpen Trykkfall med åpne ventiler (mm H2O) O  

8.  BARE RØYKFRIE TOBAKKSVARER (TIL BRUK I MUNNEN, NESEN ELLER SKRÅTOBAKK)(2) 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Røykfri_pH Produktets pH O  

 Røykfri_Nikotin_Innhold Produktets samlede nikotininnhold per 
produktenhet 

O  

  

  

(1) O og F i dette avsnittet får bare anvendelse på sigaretter. 

(2) O og F i dette avsnittet får bare anvendelse på røykfrie tobakksvarer. 
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9.  BARE RULLETOBAKK OG PIPETOBAKK(1) 

Feltnr. Felt Beskrivelse Rapportering 

Opplysnings-

giveren 

mener at 

opplys-

ningene er 

fortrolige 

 Rulletobakk/pipe_Samlet_Nikotin_ 
Innhold 

Løstobakkens samlede nikotininnhold per 
produktenhet 

O  

 

  

(1) O og F i dette avsnittet får bare anvendelse på rulletobakk og pipetobakk. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/586 

av 14. april 2016 

om tekniske standarder for elektroniske sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme 

[meddelt under nummer K(2016) 2093](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 20 nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 20 nr. 3 bokstav g) i direktiv 2014/40/EF skal medlemsstatene sikre at elektroniske sigaretter og 

gjenoppfyllingsbeholdere har en mekanisme som sikrer gjenoppfylling uten lekkasje. 

2) I artikkel 20 nr. 13 i direktiv 2014/40/EU gis Kommisjonen myndighet til å fastsette tekniske standarder for elektroniske 

sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt. 

3) Ettersom de nikotinholdige væskene som brukes i elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, er giftige, er det 

hensiktsmessig å sikre at elektroniske sigaretter kan gjenoppfylles på en måte som reduserer risikoen for hudkontakt 

med og utilsiktet svelging av slike væsker. 

4) På grunnlag av tilbakemeldinger fra berørte parter og arbeid utført av en ekstern leverandør, er det fastsatt tekniske 

standarder som er beregnet på å sikre at gjenoppfyllingsmekanismer som er i samsvar med disse standardene, gir 

tilstrekkelig beskyttelse mot lekkasje. 

5) De tekniske standardene omfatter også tiltak som sikrer at forbrukerne blir tilstrekkelig informert om hvordan 

gjenoppfyllingsmekanismene skal brukes for å sikre gjenoppfylling uten lekkasje. 

6) Berørte parter kan velge å oversende Kommisjonen opplysninger om alternative mekanismer de har utviklet for å sikre 

gjenoppfylling uten lekkasje, hvilket kan føre til at denne beslutningen revideres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutningen fastsettes de tekniske standardene for gjenoppfyllingsmekanismen for elektroniske sigaretter som 

framstilles i eller importeres til Unionen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101 av 16.4.2016, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

2022/EØS/15/05 
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Artikkel 2 

Krav til gjenoppfyllingsmekanismen 

1.  Medlemsstatene skal sikre at elektroniske sigaretter som kan gjenoppfylles, og gjenoppfyllingsbeholdere bringes i 

omsetning bare dersom mekanismen som brukes til å gjenoppfylle elektroniske sigaretter, oppfyller et av følgende vilkår: 

a)  Den innebærer bruk av en gjenoppfyllingsbeholder med et forsvarlig festet munnstykke som er minst 9 mm langt, og som er 

smalere enn og lett passer inn i åpningen på tanken til den elektroniske sigaretten den brukes sammen med, og har en 

mengdereguleringsmekanisme som ikke avgir mer enn 20 dråper gjenoppfyllingsvæske per minutt i loddrett posisjon og 

alene ved et atmosfærisk trykk på 20 °C ± 5 °C. 

b)  Den fungerer ved hjelp av et dokkingsystem som avgir gjenoppfyllingsvæsker til den elektroniske sigarettens tank bare når 

den elektroniske sigaretten og gjenoppfyllingsbeholderen er koplet sammen. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at elektroniske sigaretter som kan gjenoppfylles, og gjenoppfyllingsbeholdere ledsages av 

hensiktsmessige instrukser for gjenoppfylling, herunder diagrammer, som en del av den bruksanvisningen som kreves i henhold 

til artikkel 20 nr. 4 bokstav a) i) i direktiv 2014/40/EU. 

I bruksanvisningen for elektroniske sigaretter som kan gjenoppfylles, og for gjenoppfyllingsbeholdere med en gjenopp-

fyllingsmekanisme som nevnt i nr. 1 bokstav a), skal munnstykkets eller tankåpningens bredde angis slik at forbrukerne kan 

avgjøre om gjenoppfyllingsbeholderne og de elektroniske sigarettene passer sammen. 

I bruksanvisningen for elektroniske sigaretter som kan gjenoppfylles, og for gjenoppfyllingsbeholdere med gjenoppfyllingsme-

kanismen som nevnt i nr. 1 bokstav b), skal de typene dokkingsystemer som passer sammen med slike elektroniske sigaretter og 

gjenoppfyllingsbeholdere, angis. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/786 

av 18. mai 2016 

om fastsettelse av framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende 

panel som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har 

en karakteristisk aroma 

[meddelt under nummer K(2016) 2921](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 7 i direktiv 2014/40/EU er det forbudt å bringe tobakksvarer med en karakteristisk aroma i 

omsetning. Ensartede regler for de framgangsmåtene som skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har en 

karakteristisk aroma, er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779(2). 

2) I henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2014/40/EU kan medlemsstatene og Kommisjonen, når de skal fastslå om en 

tobakksvare har en karakteristisk aroma, rådspørre et uavhengig rådgivende panel (heretter kalt «panelet»). I tillegg gis 

Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter framgangsmåten for nedsettelsen av og 

arbeidet i panelet. 

3) Panelet bør bestå av høyt kvalifiserte, spesialiserte og uavhengige sakkyndige med relevant sakkunnskap på områdene 

sensorisk, statistisk og kjemisk analyse. De bør utføre sitt arbeid upartisk og i offentlighetens interesse. De bør utvelges 

på grunnlag av objektive kriterier gjennom en offentlig søknadsinnbydelse og utnevnes personlig. De bør ha de 

ferdighetene og den sakkunnskapen som er nødvendig for at panelet skal kunne utføre sine oppgaver. 

4) Panelet bør bistås av en teknisk gruppe rekruttert etter en framgangsmåte for offentlige innkjøp. Den tekniske gruppen 

bør foreta sensoriske og kjemiske vurderinger som bygger på en sammenligning av testproduktets og referanse-

produktets luktegenskaper. Sensorisk analyse, herunder luktanalyse, er en anerkjent vitenskapelig disiplin som bruker 

prinsipper for eksperimentell utforming og statistisk analyse til å vurdere og beskrive menneskelige sanseinntrykk, 

herunder lukt, med sikte på å evaluere forbruksvarer. Dette har vist seg å være en egnet metode for å få gyldige, solide, 

pålitelige og reproduserbare resultater når det skal fastslås om en tobakksvare har en karakteristisk aroma. Analysen bør 

foretas på grunnlag av en etablert metode og gi resultater ved hjelp av statistiske verktøy. Når det anses som 

hensiktsmessig, bør sensorisk analyse suppleres med kjemiske analyser av produktene. 

5) Når panelet utøver sin rådgivende funksjon, bør den, dersom det er relevant, undersøke opplysninger fra den tekniske 

gruppen, samt eventuelle andre opplysninger som den har til rådighet og anser som relevante, herunder opplysninger 

som innhentes som følge av rapporteringsforpliktelsene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU. Panelet bør innen 

rimelig tid informere medlemsstatene og Kommisjonen om hvorvidt den anser at de testede produktene har en 

karakteristisk aroma i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

6) Ettersom vitenskapelige metoder og teknikker for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma kan endre seg 

med tiden og med de erfaringene som høstes, bør Kommisjonen følge utviklingen på dette området for å kunne vurdere 

om de metodene som benyttes for å fastslå dette, bør revideres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2016, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om fastsettelse av ensartede regler for de framgangsmåtene som 

skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma (se EUT L 131 av 20.5.2016, s. 48). 

2022/EØS/15/06 
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7) Panelet og framgangsmåten det benytter for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma, bør beskyttes mot 

innblanding fra eksterne enheter eller sammenslutninger som berøres av resultatene av panelets vurderinger. Fortrolige 

opplysninger bør vernes mot utilsiktet og tilsiktet utlevering. Medlemmer av panelet og den tekniske gruppen som ikke 

lenger kan utføre sine oppgaver, eller som ikke lenger oppfyller kravene i denne beslutningen, bør erstattes. 

8) Panelets arbeid bør bygge på prinsippene om sakkunnskap på høyt nivå, uavhengighet og åpenhet. Det bør organiseres 

og utføres i samsvar med beste praksis og høye vitenskapelige standarder. 

9) Panelet bør aktivt bidra til å forbedre det indre markeds virkemåte og samtidig sikre et høyt helsevernnivå, særlig ved å 

bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å vurdere tobakksvarer som potensielt har en karakteristisk aroma. Panelets 

virksomhet er nødvendig for å sikre en effektiv og ensartet gjennomføring av direktiv 2014/40/EU, og panelmedlem-

menes rådgivning er av avgjørende betydning for at de relevante politiske målene for Unionen skal kunne nås. Panelet 

bør derfor gis tilstrekkelig økonomisk støtte i form av en særlig godtgjøring til medlemmene, utover refusjon av deres 

utgifter. 

10) Personopplysninger bør samles inn, behandles og offentliggjøres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001(1). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne beslutningen fastsettes framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende panel (heretter kalt 

«panelet») som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne beslutningen menes med «testprodukt» et produkt for hvilket en medlemsstat eller Kommisjonen har anmodet panelet 

om en uttalelse om hvorvidt produktet har en karakteristisk aroma i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

Artikkel 3 

Oppgaver 

Panelet skal avgi uttalelser om hvorvidt testprodukter har en karakteristisk aroma i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 

2014/40/EU.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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KAPITTEL II 

NEDSETTELSE AV ET UAVHENGIG RÅDGIVENDE PANEL 

Artikkel 4 

Utnevnelse 

1.  Panelet skal bestå av seks medlemmer. 

2.  Generaldirektøren for helse og næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «generaldirektøren»), som opptrer på vegne av 

Kommisjonen, skal utnevne medlemmene av panelet fra en liste over egnede kandidater fastsatt etter en søknadsinnbydelse 

offentliggjort på Kommisjonens nettsted og i Kommisjonens register over ekspertgrupper og lignende enheter (heretter kalt 

«register over ekspertgrupper»). Medlemmene skal velges på grunnlag av sin sakkunnskap og erfaring på områdene sensorisk, 

statistisk og kjemisk analyse, og med behørig hensyn til behovet for å sikre uavhengighet og fravær av interessekonflikter. 

3.  Personer på listen over egnede kandidater som ikke utnevnes til panelet, skal stå oppført på en reserveliste over egnede 

kandidater som kan erstatte medlemmer hvis medlemskap har opphørt i samsvar med artikkel 5 nr. 3. Generaldirektøren skal be 

om søkernes samtykke før navnene deres føres opp på reservelisten. 

4.  Listen over panelmedlemmer skal offentliggjøres i registeret over ekspertgrupper og gjøres tilgjengelig på Kommisjonens 

relevante nettsted. 

Artikkel 5 

Mandat 

1.  Medlemmene av panelet skal utnevnes for en periode på fem år, som kan fornyes. 

2.  Dersom det ved mandatperiodens utløp ikke er bekreftet om panelmedlemmene har fått fornyet mandat eller er blitt 

erstattet, skal de eksisterende medlemmene fortsette i sine verv. 

3.  En person opphører å være medlem av panelet dersom 

a)  han eller hun dør eller blir arbeidsufør i en slik grad at han eller hun er ute av stand til å utføre sine oppgaver i henhold til 

denne beslutningen, 

b)  han eller hun fratrer, 

c)  generaldirektøren suspenderer hans eller hennes medlemskap i henhold til nr. 5, hvorpå han eller hun opphører å være 

medlem så lenge den midlertidige opphevingen varer, eller 

d)  generaldirektøren avslutter hans eller hennes medlemskap i henhold til nr. 5. 

4.  Et medlem som ønsker å fratre sitt verv, skal underrette generaldirektøren per e-post eller rekommandert brev minst seks 

måneder i forveien. Dersom han eller hun er i stand til å utføre sine oppgaver og det pågår en utskiftingsprosess, kan han eller 

hun, på anmodning fra generaldirektøren, fortsette i sitt verv inntil utskiftingen er bekreftet. 

5.  Generaldirektøren kan midlertidig suspendere et medlems medlemskap eller permanent bringe det til opphør dersom det 

er konstatert, eller det foreligger rimelig grunn til å anta, at 

a)  medlemmet ikke lenger oppfyller, eller har handlet i strid med, vilkårene fastsatt i denne beslutningen eller i artikkel 339 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

b)  medlemmet ikke lenger oppfyller ett eller flere vesentlige vilkår fastsatt i søknadsinnbydelsen, eller prinsippene om 

uavhengighet, upartiskhet og fortrolighet nevnt i artikkel 16, eller at medlemmets atferd eller posisjon er uforenlig med 

erklæringene avgitt i henhold til artikkel 16, 17 og 18,  
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c)  medlemmet er ute av stand til å utføre sine oppgaver i henhold til denne beslutningen, 

d)  andre vesentlige faktorer som reiser tvil om panelets virkemåte. 

6.  Dersom et medlems medlemskap har opphørt i samsvar med nr. 3, skal generaldirektøren utnevne en erstatter for resten av 

mandatperioden eller for den midlertidige suspensjonens varighet. Kommisjonen skal sende ut en ny søknadsinnbydelse når 

reservelisten er uttømt. 

KAPITTEL III 

PANELETS ARBEIDSMÅTE 

Artikkel 6 

Valg av leder og nestleder 

1.  Ved begynnelsen av hver mandatperiode skal panelet velge en leder og en nestleder blant sine medlemmer. Valget skal 

skje ved simpelt flertall blant panelets medlemmer. Ved stemmelikhet skal generaldirektøren velge leder blant de medlemmene 

som har fått flest stemmer på grunnlag av en vurdering av deres kvalifikasjoner og erfaring. 

2.  Mandatperioden for lederen og nestlederen skal sammenfalle med panelets mandatperiode og kunne fornyes. Enhver 

utskifting av lederen eller nestlederen skal gjelde for resten av panelets mandatperiode. 

Artikkel 7 

Avstemningsregler 

1.  Ved avstemninger i andre tilfeller enn de som er nevnt i artikkel 6 og artikkel 8 nr. 3 bokstav a), skal panelet bare treffe 

beslutninger når minst fire medlemmer deltar i avstemningen, hvorav ett skal være lederen eller nestlederen. Beslutninger skal 

treffes ved simpelt flertall. 

2.  Ved stemmelikhet skal stemmen til medlemmet som leder avstemningen, være avgjørende. 

3.  Personer hvis medlemskap har opphørt eller er midlertidig suspendert i henhold til artikkel 5 nr. 5, skal ikke tas i 

betraktning ved beregning av flertallet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 8 

Forretningsorden 

1.  Panelet skal vedta og, dersom det er relevant, oppdatere sin forretningsorden etter forslag fra og i samråd med  

generaldirektøren. 

2.  Forretningsordenen skal sikre at panelet utfører sine oppgaver i samsvar med prinsippene om vitenskapelig 

spisskompetanse, uavhengighet og åpenhet. 

3.  Forretningsordenen skal særlig omfatte følgende: 

a)  Framgangsmåten for valg av panelets leder og nestleder, i samsvar med artikkel 6. 

b)  Anvendelse av prinsippene fastsatt i kapittel IV. 

c)  Framgangsmåtene for vedtakelse av en uttalelse. 

d)  Forbindelser med tredjeparter, herunder vitenskapelige organer. 

e)  Andre nærmere regler om panelets virkemåte.  
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Artikkel 9 

Metode 

1.  Panelet skal angi og, dersom det er relevant, oppdatere metoden for teknisk vurdering av testprodukter. Metoden for 

sensorisk analyse skal bygge på en sammenligning av testproduktets og referanseproduktets luktegenskaper. Ved utvikling av 

metoden skal panelet ta hensyn til eventuelle innspill fra den tekniske gruppen nevnt i artikkel 12. 

2.  Utkastet til metode og eventuelle påfølgende oppdaterte utkast skal framlegges for generaldirektøren for godkjenning, og 

skal bare få anvendelse når slik godkjenning er gitt. 

Artikkel 10 

Rådgivning om testprodukter 

1.  Dersom panelet anmodes om å avgi en uttalelse om et testprodukt, skal panelets leder informere alle medlemmer om dette. 

Han eller hun kan oppnevne en rapportør blant medlemmene som skal samordne undersøkelsen av et bestemt produkt. Lederen 

skal legge fram en sluttrapport for Kommisjonen og, dersom det er relevant, for den anmodende medlemsstaten. 

2.  Dersom panelet mener at det er nødvendig for å kunne avgi en uttalelse, skal det anmode den tekniske gruppen opprettet i 

samsvar med artikkel 12 om innspill. Når panelet utformer sin uttalelse skal det ta hensyn til opplysninger og data fra den 

tekniske gruppen. Panelet kan også ta hensyn til eventuelle andre opplysninger som det har til rådighet, og som det anser som 

pålitelige og relevante, herunder opplysninger framkommet som følge av rapporteringsforpliktelsene i artikkel 5 i direktiv 

2014/40/EU. 

3.  Med hensyn til opplysningene og dataene fra den tekniske gruppen skal panelet særlig gjøre følgende: 

a)  Kontrollere om den tekniske gruppen har overholdt gjeldende regler og vitenskapelige standarder. 

b)  Vurdere opplysningene og dataene, særlig for å fastslå om de er tilstrekkelige til å trekke en konklusjon, eller om det er 

behov for ytterligere opplysninger og data. 

c)  Anmode om eventuelle klargjøringer fra den tekniske gruppen som er nødvendige for å trekke en konklusjon. 

4.  Dersom panelet anser dataene eller opplysningene som utilstrekkelige eller er i tvil om hvorvidt gjeldende regler og 

standarder er overholdt, skal det rådspørre Kommisjonen og, dersom det er relevant, den anmodende medlemsstaten. Dersom 

det anses som nødvendig, kan panelet be den tekniske gruppen om å gjenta visse prøvinger på bakgrunn av panelets merknader. 

5.  Dersom panelet anser at gjeldende regler og standarder er overholdt, herunder, dersom det er relevant, etter 

framgangsmåten fastsatt i nr. 4, og at dataene og opplysningene er tilstrekkelige til å kunne trekke en konklusjon, skal den avgi 

en uttalelse i samsvar med nr. 2. 

6.  Panelet skal framlegge sin uttalelse for Kommisjonen og eventuelle henvisende medlemsstater innen tre måneder etter at 

anmodningen ble mottatt, eller innen en dato avtalt med Kommisjonen eller den anmodende medlemsstaten. 

Artikkel 11 

Samråd om andre spørsmål 

1.  Kommisjonen kan rådspørre panelet om andre spørsmål når en karakteristisk aroma skal fastslås i samsvar med artikkel 7 

i direktiv 2014/40/EU. I slike tilfeller skal den, i samråd med lederen, avgjøre om det skal innkalles til et møte eller om en 

skriftlig framgangsmåte skal benyttes.  
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2.  Lederen kan oppnevne en rapportør blant panelmedlemmene som skal samordne oppgaven og legge fram en sluttrapport 

for Kommisjonen. 

3.  I sine drøftinger skal panelet, dersom det er relevant, ta hensyn til data og opplysninger den har mottatt fra den tekniske 

gruppen, samt andre tilgjengelige relevante opplysninger. 

Artikkel 12 

Teknisk gruppe med sensoriske og kjemiske bedømmere 

1.  Det skal nedsettes en teknisk gruppe med sensoriske og kjemiske bedømmere («den tekniske gruppen») som har i 

oppgave å gi panelet en vurdering av testproduktets sensoriske og eventuelt kjemiske egenskaper, som en del av 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 10. Den tekniske gruppen skal bestå av 

a)  to kvalifiserte personer som utpekes på grunnlag av kunnskap, ferdigheter og erfaring innen sensorisk analyse, og som skal 

være ansvarlige for rekruttering, opplæring og kontroll av sensoriske bedømmere, 

b)  sensoriske bedømmere som rekrutteres på grunnlag av sin evne til å skille mellom duftstoffer og kapasitet til å oppfatte, 

analysere og tolke lukter, og som har nådd den myndighetsalderen som er fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning, og 

c)  to personer som utpekes på grunnlag av kunnskap og ferdigheter innen kjemisk analyse og laboratorieanalyse, og som skal 

være ansvarlige for den kjemisk analysen av testprodukter. 

2.  Det skal innføres en framgangsmåte for offentlig innkjøp med henblikk på å utpeke en oppdragstaker som skal være 

ansvarlig for å opprette den tekniske gruppen. Oppdragstakeren skal ha til rådighet minimum den tekniske sakkunnskapen og 

det utstyret som er angitt i anbudet, og de personene som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og c). 

Anbudsinnbydelsen og det tilhørende anbudsgrunnlaget skal angi at den tekniske gruppen er forpliktet til å opptre uavhengig og 

verne om fortrolige opplysninger og personopplysninger. Den skal videre inneholde et krav om at hvert gruppemedlem skal 

returnere en behørig utfylt interesseerklæring før de deltar i noen form for arbeid for den tekniske gruppen. I tillegg skal 

anbudsinnbydelsen og det tilhørende anbudsgrunnlaget minst inneholde følgende elementer: 

a)  En beskrivelse av den tekniske gruppens viktigste oppgaver. 

b)  Spesifikasjoner for nedsettelsen og forvaltningen av samt arbeidet i den tekniske gruppen, herunder tekniske spesifikasjoner 

for utførelsen av gruppens oppgaver. 

c)  Spesifikasjoner for den tekniske sakkunnskapen og det tekniske utstyret oppdragstakeren skal ha tilgang til. 

d)  Spesifikasjoner for rekruttering av sensoriske bedømmere. Slike spesifikasjoner skal inneholde et krav om at sensoriske 

bedømmere først kan utpekes når Kommisjonen har godkjent de foreslåtte kandidatene. 

3.  Den tekniske gruppens sensoriske analyse skal baseres på metoden fastsatt i henhold til artikkel 9. 

4.  Dersom det er hensiktsmessig, skal den sensoriske analysen suppleres med en kjemisk vurdering av produkt-

sammensetningen. Denne vurderingen skal foretas på en måte som gir nøyaktige, enhetlige og reproduserbare resultater. 

Prosessen rundt og resultatene av den kjemiske vurderingen skal dokumenteres. 

5.  Den tekniske gruppen skal levere resultatene av produkttestingen til panelet innen en dato fastsatt av panelet. 

6.  Den tekniske gruppens arbeid skal finansieres innenfor rammen av det årlige budsjettet som panelet får tildelt av 

Kommisjonen.  
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Artikkel 13 

Sekretariat 

1.  Kommisjonen skal stille et sekretariat til rådighet for panelet og for all annen virksomhet knyttet til anvendelsen av denne 

beslutningen. 

2.  Sekretariatet skal ha ansvar for å yte administrativ bistand for å sikre at panelet fungerer tilfredsstillende, og for å 

kontrollere at forretningsordenen overholdes. 

Artikkel 14 

Særlig godtgjøring 

1.  Panelets medlemmer har rett til en særlig godtgjøring for forberedende arbeid og deltakelse, gjennom personlig 

tilstedeværelse eller elektronisk på avstand, på panelets møter og i annen virksomhet som er knyttet til anvendelsen av denne 

beslutningen, og som organiseres av Kommisjonen, samt for å fungere som rapportør for et bestemt spørsmål. 

2.  Den særlige godtgjøringen skal være på høyst 450 euro i form av en daglig enhetskostnad for hver hele virkedag. Den 

særlige godtgjøringen skal beregnes og avrundes oppover til det beløpet som tilsvarer nærmeste halve virkedag. 

3.  Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og, dersom det er relevant, oppholdsutgifter for medlemmer og eksterne 

sakkyndige i forbindelse med panelets virksomhet, i samsvar med Kommisjonens interne bestemmelser. 

4.  Alle godtgjøringer og refusjoner skal utbetales innenfor rammen av det årlige budsjettet som panelet får tildelt av 

Kommisjonen. 

KAPITTEL IV 

UAVHENGIGHET, FORTROLIGHET OG ÅPENHET 

Artikkel 15 

Kommunikasjon 

1.  Panelets leder skal fungere som kontaktperson for medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  Lederen skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle forhold som kan hindre at panelet fungerer tilfredsstillende. 

Artikkel 16 

Uavhengighet 

1.  Medlemmene av panelet er personlig utnevnt. De kan ikke delegere sitt ansvar til andre. Når de utfører sine oppgaver, skal 

de overholde prinsippene om uavhengighet, upartiskhet og fortrolighet og handle i offentlighetens interesse. 

2.  Det kreves at sakkyndige som søker om å bli utnevnt som medlemmer av panelet, skal legge fram en erklæring om 

eventuelle interesser som kan hindre eller med rimelighet kan oppfattes å sette deres uavhengighet i fare, herunder eventuelle 

relevante omstendigheter knyttet til deres nære familiemedlemmer eller partnere. En behørig utfylt interesseerklæring må 

legges fram for at en sakkyndig skal kunne bli utnevnt som medlem av panelet. Dersom Kommisjonen konkluderer med at det 

ikke foreligger interessekonflikter, skal søkeren kunne utpekes, forutsatt at han eller hun anses å ha den nødvendige 

sakkunnskapen.  
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3.  Panelmedlemmene skal straks underrette Kommisjonen dersom det oppstår endringer i opplysningene i deres erklæringer; 

i så fall skal de umiddelbart legge fram en ny erklæring som viser de relevante endringene. 

4.  På hvert møte skal panelmedlemmene informere om eventuelle særlige interesser som kan hindre eller med rimelighet kan 

oppfattes å sette deres uavhengighet i fare med hensyn til ett eller flere punkter på dagsordenen. I slike tilfeller kan lederen 

anmode om at vedkommende medlem trekker seg fra hele eller deler av møtet. Lederen skal underrette Kommisjonen om slike 

erklæringer og om hvilke tiltak som er truffet. 

5.  Panelmedlemmene skal avstå fra direkte eller indirekte kontakt med tobakksindustrien eller den representanter. 

Artikkel 17 

Fortrolighet og vern av personopplysninger 

1.  Panelmedlemmene skal ikke videreformidle opplysninger, herunder forretningsmessig sensitive opplysninger eller 

personopplysninger, som innhentes som følge av panelets arbeid eller annen virksomhet knyttet til anvendelsen av denne 

beslutningen, selv etter at de ikke lenger er medlemmer. De skal undertegne en fortrolighetserklæring om dette. 

2.  Panelmedlemmene skal overholde Kommisjonens sikkerhetsregler om vern av graderte EU-opplysninger og sensitive, 

ugraderte opplysninger, som fastsatt i kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443(1) og (EU, Euratom) 2015/444(2). 

Dersom de ikke oppfyller disse forpliktelsene, kan Kommisjonen treffe alle egnede tiltak. 

Artikkel 18 

Forpliktelser 

Panelmedlemmene skal forplikte seg til å bidra aktivt i panelets arbeid. De skal undertegne en forpliktelseserklæring om dette. 

Artikkel 19 

Åpenhet 

1.  Panelet skal utøve sin virksomhet med en høy grad av åpenhet. Kommisjonen skal offentliggjøre alle relevante 

dokumenter på et dertil egnet nettsted og legge en lenke til dette nettstedet fra registeret over ekspertgrupper. Den skal særlig og 

uten unødig opphold gjøre følgende tilgjengelig for offentligheten: 

a)  Medlemmenes navn. 

b)  Medlemmenes interesse-, fortrolighets- og forpliktelseserklæringer. 

c)  Panelets forretningsorden. 

d)  Uttalelser vedtatt av panelet i henhold til artikkel 10. 

e)  Dagsordener og protokoller fra panelets møter. 

f)  Metoden fastsatt i samsvar med artikkel 9.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (EUT L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 
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2.  Som unntak fra nr. 1 er offentliggjøring ikke påkrevd dersom utlevering av et dokument kan svekke vernet av offentlige 

eller private interesser i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1). 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

  For Kommisjonen 

  Vytenis ANDRIUKAITIS 

  Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/787 

av 18. mai 2016 

om fastsettelse av en prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som 

omfattes av utvidede rapporteringsforpliktelser 

[meddelt under nummer K(2016) 2923](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter og 

oppdaterer prioritetslisten over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk. I samme artikkel fastsettes også utvidede 

rapporteringsforpliktelser for tilsetningsstoffene som står oppført på prioritetslisten. Medlemsstatene skal kreve at 

produsenter og importører av sigaretter og rulletobakk foretar omfattende undersøkelser av tilsetningsstoffer i de 

produktene som står oppført på prioritetslisten. 

2) Prioritetslisten bør opprettes på grunnlag av tilgjengelige opplysninger som tyder på at et tilsetningsstoff kan bidra til 

giftige, avhengighetsskapende, kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske egenskaper («CMR-

egenskaper») i sigaretter og rulletobakk, som gir en karakteristisk aroma, eller som letter inhalering eller nikotinopptak. 

3) Tilsetningsstoffene på listen bør også være blant de mest brukte i sigaretter og rulletobakk i henhold til rapporteringen 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 2014/40/EU. Ettersom rapporteringsforpliktelsene nevnt i artikkel 5 trer i kraft først når 

direktiv 2014/40/EU får anvendelse, er det hensiktsmessig å opprette den første listen over stoffer på grunnlag av 

opplysninger mottatt fra medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF(2). 

4) Ved identifiseringen av hvilke prioriterte tilsetningsstoffer som skal oppføres, er det også tatt hensyn til en vitenskapelig 

uttalelse fra Vitenskapskomiteen for nye og nylig påviste helserisikoer (SCENIHR)(3). 

5) Tilsetningsstoffer kan forekomme i flere ulike former. For å gjøre det lettere å identifisere stoffene bør kjemisk formel 

angis for hvert tilsetningsstoff på listen, der det er relevant, og CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) for de ulike 

formene tilsetningsstoffene kan forekomme i, i tobakksvarer. 

6) Når medlemsstatene oppfyller sin forpliktelse til å sørge for at produsenter og importører av sigaretter og rulletobakk 

framlegger omfattende undersøkelser av tilsetningsstoffene på listen, bør medlemsstatene kunne kreve at disse 

undersøkelsene legges fram med samme format og metode. En samordnet strategi for utarbeiding og presentasjon av 

undersøkelsene gjør det enklere å analysere opplysningene og sikrer sammenlignbarhet. For å sikre at medlemsstatene 

gis tilstrekkelig tid til å utarbeide undersøkelsesprotokoller, uten å begrense den tiden produsenter og importører har til å 

foreta undersøkelsene, bør denne beslutningen først få anvendelse fra 1. januar 2017. I samsvar med artikkel 6 nr. 4 i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2016, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EU av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer (EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26). 

(3) SCENIHR: Additives used in tobacco products. 25. januar 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/ 

index_en.htm. 

2022/EØS/15/07 
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direktiv 2014/40/EU bør produsenter og importører derfor først pålegges å framlegge utvidede rapporter om det første 

settet av identifiserte tilsetningsstoffer innen 1. juli 2018. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Prioritetslisten over tilsetningsstoffer nevnt i artikkel 6 i direktiv 2014/40/EU er oppført i vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Søknad 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som omfattes av utvidede rapporteringsforpliktelser 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel 

(dersom relevant) 
Stoffets CAS-nummer/-numre (ikke uttømmende) 

Johannesbrød  9000-40-2, 84961-45-5 

Kakao  84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1 

Diacetyl C4H6O2 431-03-8 

Bukkehornkløver  68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1 

Fiken  90028-74-3 

Geraniol C10H18O 106-24-1, 8000-46-2 

Glyserol C3H8O3 56-81-5 

Guajakol C6H4(OH)(OCH3) 90-05-1 

Guarkjernemel  9000-30-0 

Lakris  68916-91-6 

Maltol C6H6O3 118-71-8 

Mentol C10H20O 2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-
4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5 

Propylenglykol C3H8O2 57-55-6 

Sorbitol C6H14O6 50-70-4 

Titandioksid TiO2 13463-67-7, 1317-70-0 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/779 

av 18. mai 2016 

om fastsettelse av ensartede regler for de prosedyrene som skal benyttes for å fastslå om en 

tobakksvare har en karakteristisk aroma(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU er det fastsatt at medlemsstatene skal forby at tobakksvarer med en karakteristisk 

aroma bringes i omsetning. 

2) For å sikre at et slikt forbud gjennomføres på en ensartet måte i hele Unionen, bør det i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i 

direktiv 2014/40/EU fastsettes felles prosedyrer som skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk 

aroma. 

3) Dersom en medlemsstat (heretter kalt «innledende medlemsstat») eller Kommisjonen er av den oppfatning at en 

tobakksvare kan ha en karakteristisk aroma, bør den anmode produsenten eller importøren om å framlegge sin vurdering 

av produktet. Når det gjelder produkter som bare markedsføres i én eller i et lite antall medlemsstater, bør prosedyren 

for å fastslå om et produkt har en karakteristisk aroma, innledes av medlemsstatene. Dersom en medlemsstat er av den 

oppfatning at et produkt markedsføres bredt i flere forskjellige medlemsstater, bør den kunne anmode Kommisjonen om 

å innlede prosedyren. 

4) For å unngå parallelle prosedyrer bør medlemsstatene og Kommisjonen underrette hverandre om at prosedyrene er 

innledet. Dersom en medlemsstat innleder en prosedyre, bør alle andre medlemsstater avstå fra å innlede en prosedyre 

for samme produkt. Alternativt kan medlemsstatene bli enige om at en annen medlemsstat skal være innledende 

medlemsstat. Alle prosedyrer som innledes i andre medlemsstater enn i innledende medlemsstat, bør innstilles 

midlertidig i påvente av at innledende medlemsstat treffer en beslutning. 

5) Kommisjonen bør kunne innlede en prosedyre når som helst, også dersom det allerede er truffet en beslutning der det 

fastslås at et produkt ikke har en karakteristisk aroma. Dersom Kommisjonen innleder en prosedyre, bør alle nasjonale 

prosedyrer som gjelder samme produkt, innstilles. 

6) Dersom produsenten eller importøren ikke bestrider at produktet har en karakteristisk aroma, eller unnlater å svare på en 

anmodning om vurdering av om et produkt har en karakteristisk aroma, bør det være mulig å avgjøre dette ved hjelp av 

en forenklet prosedyre. 

7) Dersom produsenten eller importøren bestrider at produktet har en karakteristisk aroma, bør innledende medlemsstat 

eller Kommisjonen iverksette en grundig vurdering. For dette formål kan det uavhengige rådgivende panelet rådspørres, 

og det kan innhentes opplysninger fra andre kilder. Det kan også utveksles opplysninger med andre medlemsstater og 

Kommisjonen. 

8) Etter den grundige vurderingen og før det treffes beslutning om hvorvidt et produkt har en karakteristisk aroma, bør 

produsenten eller importøren av produktet ha mulighet til å framlegge skriftlige merknader. I sine skriftlige merknader 

bør produsenten eller importøren også opplyse om hvorvidt eget morselskap er rådspurt, dersom det er relevant. 

Importører bør også oppmuntres til å rådføre seg med produsenten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 131 av 20.5.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2022 av  

4. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4. 2014, s. 1. 
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9) Innledende medlemsstat bør framlegge et utkast til beslutning for Kommisjonen, eventuelt sammen med en kopi av 

uttalelsen fra det uavhengige rådgivende panelet. En kopi av disse dokumentene bør sendes til alle andre medlemsstater 

sammen med et sammendrag på et allment utbredt språk. 

10) Kommisjonen og de andre medlemsstatene kan framlegge merknader til utkastet til beslutning. Det bør gjøres en innsats 

for å oppnå enighet om utkastet til beslutning og hovedresonnementet som ligger til grunn for beslutningen. Dersom det 

blant medlemsstatene er uenighet om hvorvidt et produkt har en karakteristisk aroma, bør Kommisjonen bestrebe seg på 

å oppnå enighet. Dersom det ikke oppnås enighet, og dersom det er nødvendig å sikre at forbudet fastsatt i artikkel 7  

nr. 1 i direktiv 2014/40/EU anvendes på en ensartet måte, er det Kommisjonen som bør avgjøre om det berørte 

produktet har en karakteristisk aroma. 

11) I lys av folkehelsehensynene som ligger til grunn for forbudet mot produkter med en karakteristisk aroma, og idet det tas 

behørig hensyn til føre-var-prinsippet, bør innledende medlemsstat kunne treffe forbudstiltak så snart den i samsvar med 

prosedyren fastsatt i denne forordningen finner det godtgjort at et produkt har en karakteristisk aroma. Dersom 

Kommisjonen deretter treffer en beslutning med hensyn til nevnte produkt, bør imidlertid innledende medlemsstat 

umiddelbart treffe tiltak for å sikre at dens nasjonale rett og praksis er i samsvar med nevnte beslutning, slik at forbudet 

fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU anvendes på en ensartet måte i hele Unionen. 

12) Medlemsstatene og Kommisjonen bør gjøre ikke-fortrolige versjoner av beslutningene som treffes i henhold til denne 

forordning, offentlig tilgjengelige. Det bør tas behørig hensyn til anmodninger om at forretningsmessig følsomme 

opplysninger behandles fortrolig. Når slike anmodninger anses for å være begrunnede, bør de aktuelle opplysningene 

bare oversendes ved hjelp av sikre metoder for dataoverføring. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes det ensartede regler for de prosedyrene som skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har 

en karakteristisk aroma. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordningen menes med «samme produkt» produkter med den samme andelen ingredienser i tobakksblandingen, 

uavhengig av varenavn eller utforming. 

KAPITTEL II 

INNLEDNING AV PROSEDYREN 

Artikkel 3 

En medlemsstats eller Kommisjonens innledning av en prosedyre 

1.  Dersom en medlemsstat («innledende medlemsstat») eller Kommisjonen er av den oppfatning at en tobakksvare kan ha en 

karakteristisk aroma, kan den innlede prosedyren for å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma. En medlemsstat 

kan også anmode Kommisjonen om å innlede en prosedyre.  
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2.  Kommisjonen kan innlede prosedyren nevnt i nr. 1 selv om én eller flere prosedyrer er blitt innledet eller avsluttet av én 

eller flere medlemsstater, særlig når det er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av artikkel 7 i direktiv 2014/40/EU. 

Artikkel 4 

Innledende anmodning til produsenten eller importøren 

1.  Innledende medlemsstat eller Kommisjonen skal underrette produsenten og importøren av produktet om at den er av den 

oppfatning at en tobakksvare kan ha en karakteristisk aroma, og skal anmode produsenten eller importøren om å framlegge sin 

vurdering. 

2.  Produsenten eller importøren skal besvare anmodningen og framlegge skriftlige merknader til den senest fire uker etter å 

ha mottatt anmodningen nevnt i nr. 1, eller innen en annen frist avtalt med innledende medlemsstat eller Kommisjonen, alt etter 

hva som er relevant. I sitt svar skal produsenten eller importøren, så langt det er mulig, opplyse om eventuelle andre medlems-

statene der det samme produktet er brakt i omsetning. Dersom det er relevant, skal produsenten også framlegge morselskapets 

synspunkter. Importøren skal også framlegge produsentens synspunkter. 

3.  Produsenten eller importøren skal i sitt svar i henhold til nr. 2 angi om vedkommende er av den oppfatning at samme 

produkter som er brakt i omsetning i andre medlemsstater, har forskjellige aromaer i én eller flere av de berørte medlems-

statene. Dersom dette er tilfellet, skal produsenten eller importøren angi hva denne påstanden bygger på. 

Artikkel 5 

Innledende koordinering 

1.  Dersom prosedyren er innledet av en medlemsstat, skal den aktuelle medlemsstaten omgående underrette Kommisjonen 

og alle andre medlemsstater om at prosedyren er innledet. 

Dersom prosedyren er innledet av Kommisjonen, skal den omgående underrette alle medlemsstatene om dette. 

Innledende medlemsstat eller Kommisjonen skal oversende opplysningene som den i samsvar med artikkel 4 nr. 2 har mottatt 

fra produsenten eller importøren, til de andre medlemsstatene og, dersom det er relevant, til Kommisjonen. 

2.  Dersom en medlemsstat har innledet en prosedyre, skal andre medlemsstater avstå fra å innlede en parallell prosedyre for 

det samme produktet. Dersom det allerede er innledet prosedyrer for det samme produktet i to eller flere medlemsstater, er det 

bare den medlemsstaten der prosedyren først ble innledet, som skal gå videre med prosedyren. Som unntak kan de berørte 

medlemsstatene bli enige om at en annen medlemsstat skal fungere som innledende medlemsstat. Alle prosedyrer som innledes 

i andre medlemsstater enn i innledende medlemsstat, skal innstilles midlertidig i påvente av at innledende medlemsstat treffer 

beslutning. 

3.  Dersom Kommisjonen har innledet en prosedyre, skal alle medlemsstater avstå fra å innlede prosedyrer, og dersom ikke 

annet følger av artikkel 9 nr. 3 annet ledd, skal alle pågående nasjonale prosedyrer innstilles. 

4.  Opplysninger som allerede er samlet inn, skal på anmodning utveksles mellom medlemsstatene og med Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Produsentens eller importørens vurdering 

1.  Dersom produsenten eller importøren ikke bestrider at en tobakksvare har en karakteristisk aroma, skal vedkommende 

underrette innledende medlemsstat eller Kommisjonen om dette i sitt svar avgitt i samsvar med artikkel 4 nr. 2.  
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Dersom produsenten eller importøren i sitt svar ikke har bestridt at en tobakksvare har en karakteristisk aroma, eller dersom 

vedkommende har unnlatt å avgi svar i samsvar med artikkel 4 nr. 2, kan innledende medlemsstat eller Kommisjonen, alt etter 

hva som er relevant, treffe avgjørelse i samsvar med artikkel 9 eller 10 dersom den anser at de opplysningene den har til 

rådighet, er tilstrekkelige til å treffe avgjørelse. 

Dersom medlemsstaten eller Kommisjonen anser at det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger for å kunne fastslå om 

produktet har en karakteristisk aroma, kan den innhente slike opplysninger i samsvar med artikkel 7 før det treffes en avgjørelse 

i samsvar med artikkel 9 eller 10. 

2.  Dersom produsenten eller importøren bestrider at produktet har en karakteristisk aroma, skal innledende medlemsstat eller 

Kommisjonen gå videre med prosedyren i samsvar med artikkel 7 og 8. 

KAPITTEL III 

UNDERSØKELSER 

Artikkel 7 

Innhenting av tilleggsopplysninger og samråd med det rådgivende panelet 

1.  Innledende medlemsstat eller Kommisjonen kan anmode den berørte produsenten eller importøren om tilleggsopplys-

ninger som skal framlegges innen en frist som skal angis i anmodningen. Den kan også anmode om opplysninger fra andre 

kilder, utveksle opplysninger med andre medlemsstater og, dersom det er relevant, med Kommisjonen samt rådspørre det 

uavhengige rådgivende panelet (heretter kalt «panelet») nedsatt i henhold til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/786(1). 

2.  Dersom panelet rådspørres, skal det avgi sin uttalelse innen fristen som får anvendelse i henhold til artikkel 10 nr. 6 i 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786. 

Artikkel 8 

Produsenters og importørers rett til å framlegge merknader 

1.  Dersom innledende medlemsstat eller Kommisjonen på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 har foretatt ytterligere undersøkelser i 

henhold til artikkel 7, og dersom innledende medlemsstat eller Kommisjonen, idet det tas behørig hensyn til opplysningene som 

er framkommet i forbindelse med undersøkelsen, er av den oppfatning at et produkt har en karakteristisk aroma, skal den, før 

det treffes beslutning, gi produsenten eller importøren mulighet til å framlegge skriftlige merknader. 

Medlemsstaten eller Kommisjonen skal gi produsenten eller importøren et sammendrag av grunnlaget som den foreslåtte 

beslutningen vil bli truffet på. Dersom panelet er blitt rådspurt, skal panelets uttalelse gjøres tilgjengelig for produsenten eller 

importøren. Produsenten eller importøren skal framlegge sine merknader innen en frist på fire uker. Denne fristen kan forlenges 

etter avtale med innledende medlemsstat eller Kommisjonen, alt etter hva som er relevant. Dersom det er relevant, skal 

produsenten i sine merknader også angi om vedkommendes morselskap er blitt rådspurt. Importøren skal angi om produsenten 

er blitt rådspurt. 

2.  Dersom innledende medlemsstat eller Kommisjonen anser at det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger etter å ha 

mottatt merknadene fra produsenten eller importøren, skal den gi produsenten eller importøren de innhentede tilleggsopplys-

ningene og gi vedkommende mulighet til å framlegge ytterligere skriftlige merknader.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786 av 18. mai 2016 om fastsettelse av prosedyren for nedsettelsen av og arbeidet i et 

uavhengig rådgivende panel som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma 

(EUT L 131 av 20.5.2016, s. 79). 
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KAPITTEL IV 

BESLUTNINGSGANG 

Artikkel 9 

Samordning før en beslutning treffes av en medlemsstat 

1.  Innledende medlemsstat skal på grunnlag av opplysningene den har til rådighet, herunder opplysninger innhentet i 

samsvar med artikkel 6, 7 og 8, alt etter hva som er relevant, utarbeide et utkast til beslutning om hvorvidt produktet skal anses 

for å ha en karakteristisk aroma, hvilket er forbudt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU. 

Utkastet til beslutning skal være begrunnet, og det skal tas behørig hensyn til en eventuell uttalelse fra panelet og andre 

tilgjengelige opplysninger, alt etter hva som er relevant. 

Innledende medlemsstat skal oversende utkastet til beslutning til Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Den skal også 

oversende panelets uttalelse, dersom panelet er blitt rådspurt, og, så langt det er mulig, framlegge nærmere opplysninger om 

eventuelle andre medlemsstater der det samme produktet er brakt i omsetning. 

Den endelige beslutningen kan først treffes fire uker etter at utkastet til beslutning er framlagt. Denne perioden kan forlenges 

etter avtale mellom innledende medlemsstat og Kommisjonen. 

2.  Kommisjonen og de andre medlemsstatene kan framlegge kommentarer til utkastet til beslutning innen en frist på tre uker 

etter at utkastet til beslutning er framlagt. Eventuelle innvendinger mot konklusjonene i utkastet til beslutning skal behørig 

begrunnes. 

3.  Innledende medlemsstat skal ta de mottatte kommentarene i betraktning. Dersom det er uenighet om hvorvidt et produkt 

har en karakteristisk aroma, skal innledende medlemsstat, de andre medlemsstatene og Kommisjonen, alt etter hva som er 

relevant, bestrebe seg på å oppnå enighet. Ved manglende enighet skal Kommisjonen, dersom det anses som nødvendig for å 

sikre en ensartet anvendelse av artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU, innlede prosedyren i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

Kommisjonens innledning av prosedyren i henhold til første ledd berører ikke innledende medlemsstats rett til å treffe en 

beslutning som forbyr produktet på grunnlag av artikkel 7 nr. 1. Dersom dette er tilfellet, skal innledende medlemsstat 

underrette produsenten eller importøren om beslutningen. Den skal også oversende en kopi av beslutningen til de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen, alt etter hva som er relevant, der det så langt det er mulig, er tydelig angitt i hvilken eller 

hvilke medlemstater det samme produktet er brakt i omsetning. Når Kommisjonen har truffet sin beslutning, skal 

medlemsstaten umiddelbart treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at medlemsstatens nasjonale rett er i samsvar med 

nevnte beslutning. 

4.  Dersom medlemsstatene og Kommisjonen ikke har gjort innsigelse mot innledende medlemsstats utkast til beslutning, 

skal nevnte medlemsstat treffe beslutningen og underrette produsenten og importøren om den. En kopi skal også gjøres 

tilgjengelig for de andre medlemsstatene og Kommisjonen, alt etter hva som er relevant, der det så langt det er mulig, er tydelig 

angitt i hvilken eller hvilke medlemstater det samme produktet er brakt i omsetning. 

Artikkel 10 

Kommisjonens beslutning 

1.  Dersom produsenten eller importøren har underrettet Kommisjonen om at den ikke bestrider at en tobakksvare har en 

karakteristisk aroma, eller dersom produsenten ikke har avgitt et svar i samsvar med artikkel 4 nr. 2, skal Kommisjonen, idet det 

tas behørig hensyn til opplysningene den har til rådighet, herunder eventuelle tilleggsopplysninger og andre data innhentet i 

henhold til artikkel 7, treffe en beslutning i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2014/40/EU om hvorvidt et produkt har en 

karakteristisk aroma. 

2.  Dersom Kommisjonen på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 har foretatt en grundig undersøkelse i samsvar med artikkel 7 og 8, 

skal den på grunnlag av opplysningene framkommet i forbindelse med undersøkelsen treffe en beslutning i henhold til artikkel 

7 nr. 2 i direktiv 2014/40/EU om hvorvidt et produkt har en karakteristisk aroma.  
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Artikkel 11 

Parallelle prosedyrer 

1.  Så snart innledende medlemsstat har truffet en beslutning, kan de innstilte nasjonale prosedyrene for det samme produktet 

gjenopptas. Dersom en medlemsstat der det samme produktet er brakt i omsetning, ikke er enig i innledende medlemsstats 

beslutning, skal den underrette Kommisjonen om sitt synspunkt. Kommisjonen skal rådføre seg med innledende medlemsstat 

og de andre medlemsstatene der det samme produktet er brakt i omsetning. Dersom det på grunnlag av denne rådføringen anses 

som nødvendig for å sikre en ensartet anvendelse av artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2014/40/EU, skal Kommisjonen innlede en 

prosedyre i samsvar med artikkel 3 nr. 1. 

2.  Dersom Kommisjonen har truffet en beslutning, skal alle medlemsstatene sikre at beslutningen gjennomføres på riktig 

måte. 

KAPITTEL V 

OPPLYSNINGER 

Artikkel 12 

Fortrolige opplysninger 

1.  Produsenter og importører kan i sine underretninger anmode om at visse typer opplysninger behandles fortrolig med den 

begrunnelsen at de utgjør en forretningshemmelighet eller på annen måte er forretningsmessig følsomme. I slike tilfeller skal de 

tydelig angi hvilke opplysninger det gjelder, og angi begrunnelsen for anmodningen. 

2.  Dersom anmodningen anses som berettiget, skal medlemsstatene og Kommisjonen sikre at opplysninger som mottas på 

grunnlag av denne forordningen, vernes på behørig måte. All oversending av slike opplysninger skal skje ved hjelp av 

mekanismer som gjør det mulig å overføre fortrolige opplysninger på en sikker måte. 

Artikkel 13 

Offentliggjøring av beslutninger 

Medlemsstatene og Kommisjonen skal gjøre ikke-fortrolige versjoner av alle beslutningene som treffes i henhold til denne 

forordningen, offentlig tilgjengelige. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/573 

av 15. desember 2017 

om sentrale elementer i avtaler om datalagring som skal inngås som en del av et sporingssystem  

for tobakksvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 15 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU kreves det at hver produsent og importør som en del av sporingssystemet for 

tobakksvarer som er nærmere beskrevet i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574(2), skal inngå en 

avtale med en uavhengig tredjepartsleverandør om lagring av data om produsentens eller importørens tobakksvarer. Ved 

artikkel 15 nr. 12 i direktiv 2014/40/EU gis Kommisjonen myndighet til å fastsette de sentrale elementene i disse 

avtalene. 

2) For å sikre et velfungerende sporingssystem for tobakksvarer generelt og interoperabilitet i datalagringssystemet spesielt 

bør de sentrale elementene for avtalene om datalagring fastsettes, slik at de inneholder spesifikasjoner for 

funksjonsevne, tilgjengelighet og ytelse for tjenestene som leverandører av datalagringstjenester skal levere. For at 

sporingssystemet og datalagringssystemet som inngår i det, skal fungere effektivt og kontinuerlig, må leverandørene 

fastsette tydelige krav til dataportabilitet i situasjoner der en produsent eller importør beslutter å bytte leverandør. Av 

samme grunn bør avtalene inneholde krav til bruk av teknologi som er lett tilgjengelig på markedet, og som er i vanlig 

bruk i bransjen, for å sikre effektiv og uavbrutt overføring av data mellom eksisterende og nye leverandører. 

3) For å sikre den nødvendige graden av fleksibilitet bør det være mulig å be leverandøren av datalagringstjenester om, 

mot et gebyr, å utføre andre tekniske tjenester knyttet til driften av det primære datalageret, f.eks. å utvide 

brukergrensesnittenes funksjonalitet, forutsatt at slike tilleggstjenester bidrar til at datalagringssystemet fungerer slik det 

skal og ikke er i strid med kravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. En slik mulighet bør derfor 

fastsettes i avtalen. 

4) For å sikre kontinuerlig og uavhengig drift av sporingssystemet bør Kommisjonen kunne trekke tilbake godkjenningen 

for en leverandør av datalagringstjenester som det allerede er inngått avtale med, dersom det i en vurdering eller 

revurdering av leverandørens tekniske kapasitet eller uavhengighet konkluderes negativt med hensyn til leverandørens 

egnethet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 16.4.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et 

sporingssystem for tobakksvarer (EUT L 96 av 16.4.2018, s. 7). 
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5) For å sikre effektiv organisering av den daglige driften av systemet bør leverandører av primære datalagre samarbeide 

med hverandre samt med vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kommisjonen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordningen fastsettes de sentrale elementene som skal inngå i avtalene om datalagring nevnt i artikkel 15 nr. 8 i 

direktiv 2014/40/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i direktiv 2014/40/EU og gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 menes det i denne 

forordning med 

1) «avtale» en kontraktmessig avtale mellom en produsent eller importør av tobakksvarer og en leverandør av datalagrings-

systemer i samsvar med artikkel 15 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU og gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, 

2) «leverandør» enhver juridisk person som en produsent eller importør av tobakksvarer har inngått avtale med om opprettelse 

og drift av sitt primære datalager og tilhørende tjenester, 

3) «dataportabilitet» muligheten til å flytte data mellom forskjellige datalagre ved bruk av teknologi som er lett tilgjengelig på 

markedet, og som er i vanlig bruk i bransjen. 

Artikkel 3 

Sentrale ansvarsområder i henhold til avtalen 

1. I avtalen skal det angis hvilke sentrale tjenester som leverandøren skal levere, herunder 

1) opprettelse og drift av et primært datalager i samsvar med artikkel 26 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, 

2) dersom operatøren av det primære datalageret utpekes som leverandør av det sekundære datalageret, opprettelse og drift av 

det sekundære datalageret og ruteren i samsvar med artikkel 27, 28 og 29 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, 

3) levering, på anmodning, av andre tekniske tjenester som er knyttet til driften av det primære datalageret, og som bidrar til at 

datalagringssystemet fungerer som det skal. 

2. Ved fastsettelse av de sentrale tjenestene nevnt i nr. 1 punkt 1) og 2) skal avtalen inneholde spesifikasjoner for tjenestenes 

driftstekniske krav, tilgjengelighet og ytelse som skal oppfylle minstekravene fastsatt i denne forordningen og i kapittel V i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. 

Artikkel 4 

Teknisk sakkunnskap 

I avtalen skal det fastsettes at leverandører er forpliktet til framlegge en skriftlig erklæring for produsenten eller importøren om 

at de besitter eller har tilgang til den tekniske og driftsmessige sakkunnskapen som er nødvendig for å kunne levere tjenestene 

nevnt i artikkel 3, samt for å oppfylle kravene fastsatt i kapittel V i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574.  
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Artikkel 5 

Det primære datalagerets tilgjengelighet 

1. Avtalen skal angi en garantert månedlig oppetid og en tilgjengelighet på 99,5 % for det primære datalageret. 

2. I avtalen skal det kreves at leverandøren har egnede mekanismer for sikkerhetskopiering for å hindre at data som lagres, 

mottas eller overføres, går tapt dersom det primære datalageret ikke er tilgjengelig. 

Artikkel 6 

Tilgangsrettigheter 

I avtalen skal det angis hvilke krav som skal være oppfylt for å gi fysisk og virtuell tilgang til det primære datalageret, på 

server- og databasenivå, til nasjonale administratorer i medlemsstatene, Kommisjonen og utpekte eksterne revisorer i samsvar 

med artikkel 25 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. 

Artikkel 7 

Bruk av underleverandører 

1. Dersom det i avtalen er fastsatt at leverandøren kan bruke underleverandører for å oppfylle visse forpliktelser i avtalen, 

skal den inneholde en bestemmelse der det framgår at underleverandøravtalen ikke påvirker leverandørens hovedansvar for å 

oppfylle avtalen. 

2. I avtalen skal det dessuten angis at leverandøren er forpliktet til å 

a) sikre at den foreslåtte underleverandøren har den nødvendige tekniske sakkunnskapen og oppfyller kravene til uavhengighet 

fastsatt i artikkel 35 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, 

b) framlegge for Kommisjonen en kopi av erklæringen nevnt i artikkel 8 i denne forordningen, undertegnet av den eller de 

aktuelle underleverandørene. 

Artikkel 8 

Juridisk og økonomisk uavhengighet 

I avtalen skal det kreves at leverandører og, dersom det er relevant, deres underleverandører sammen med avtalen om 

datalagring skal framlegge en skriftlig erklæring for produsenten eller importøren om at de oppfyller kravene til juridisk og 

økonomisk uavhengighet som fastsatt i artikkel 35 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. 

Artikkel 9 

Vern av opplysninger og fortrolighet 

1. I avtalen skal det angis at leverandøren skal treffe alle relevante tiltak som er nødvendige for å sikre fortrolighet, integritet 

og tilgjengelighet for alle opplysningene som lagres som ledd i oppfyllelsen av avtalen. Slike tiltak skal omfatte administrative, 

tekniske og fysiske sikkerhetskontroller. 

2. I avtalen skal det kreves at personopplysninger som håndteres innenfor rammen av avtalen, skal behandles i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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Artikkel 10 

Informasjonssikkerhetsstyring 

I avtalen skal det kreves at leverandørene skal avgi en erklæring om at det primære datalageret og, dersom det er relevant, det 

sekundære datalageret styres i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder for informasjonssikkerhetsstyring. Leverandø-

rer som er sertifisert i henhold til ISO/IEC 27001:2013, skal anses for å oppfylle disse standardene. 

Artikkel 11 

Kostnader 

I avtalen skal det kreves at kostnadene som leverandører pålegger produsenter eller importører i samsvar med artikkel 30 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, skal være rettferdige, rimelige og stå i forhold til 

a) tjenestene som leveres, og 

b) antallet unike identifikasjonsmerker som den berørte produsenten eller importøren anmoder om i løpet av et bestemt 

tidsrom. 

Artikkel 12 

Deltakelse i det sekundære datalagersystemet 

1. I avtalen skal det kreves at leverandøren deltar i opprettelsen av det sekundære datalagersystemet (dersom det sekundære 

systemet ennå ikke er opprettet på tidspunktet for inngåelsen av avtalen), dersom det kreves i samsvar med reglene fastsatt i 

kapittel V i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. 

2. Avtalen skal inneholde en bestemmelse som gjør det mulig for leverandører å få dekket kostnadene som oppstår i 

forbindelse med opprettelse, drift og vedlikehold av det sekundære datalageret og ruteren nevnt i kapittel V i gjennomførings-

forordning (EU) 2018/574, hos produsenter og importører av tobakksvarer. 

Artikkel 13 

Varighet 

Avtalens varighet skal fastsettes til minst fem år med mulighet for forlengelse dersom partene er enige i dette og leverandøren 

fortsatt oppfyller kravene i direktiv 2014/40/EU og gjennomføringsforordning (EU) 2018/574. 

Artikkel 14 

Kommunikasjon med andre parter 

I avtalen skal det kreves at leverandørene samarbeider med hverandre og med vedkommende myndigheter i medlemsstatene i 

den utstrekning som er nødvendig for å sikre effektiv organisering av den daglige driften av datalagringssystemet. 

Artikkel 15 

Revisjoner 

1. Avtalen skal inneholde vilkår som sikrer at eksterne revisorer som er godkjent av Kommisjonen, i samsvar med artikkel 

15 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU, kan gjennomføre anmeldte og uanmeldte revisjoner av det primære datalageret og, dersom det er 

relevant, det sekundære datalageret, herunder en vurdering av om leverandøren og, dersom det er relevant, vedkommendes 

underleverandører oppfyller relevante lovkrav. 

2. I avtalen skal det angis at eksterne revisorer skal gis ubegrenset fysisk og virtuell tilgang til det primære datalageret og, 

dersom det er relevant, det sekundære datalageret og tilhørende tjenester så lenge revisjonen pågår.  
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Artikkel 16 

Erstatningsansvar 

Avtalen skal inneholde vilkår som angir partenes erstatningsansvar, herunder med hensyn til direkte og indirekte skader som 

kan oppstå innenfor rammen av avtalen, i henhold til gjeldende rett. Uten at det berører gjeldende rett, skal det i avtalen videre 

presiseres at erstatningsansvaret er ubegrenset ved brudd på taushetsplikten eller brudd på reglene for vern av opplysninger. 

Artikkel 17 

Oppsigelse av avtalen 

1. Avtalen skal inneholde vilkår for oppsigelse av avtalen i samsvar med gjeldende rett. I avtalen skal det fastsettes at den 

parten som sier opp avtalen, skal underrette Kommisjonen i samsvar med prosedyren fastsatt i vedlegg I til gjennomførings-

forordning (EU) 2018/574. 

2. Avtalen skal kreve at partene har en oppsigelsestid på minst fem måneder. 

Som unntak fra første ledd skal avtalen kreve at produsenter og importøren sier opp avtalen umiddelbart 

a) dersom leverandøren gjør seg skyldig i alvorlig mislighold av sine forpliktelser i henhold til avtalen, 

b) dersom leverandøren blir eller står i umiddelbar fare for å bli insolvent i henhold til gjeldende rett. 

3. Med hensyn til nr. 2 bokstav a) anses det som alvorlig mislighold 

a) dersom leverandøren unnlater å oppfylle forpliktelsene eller levere tjenestene som omfattes av avtalen, og som er 

avgjørende for at sporingssystemet kan fungere effektivt, herunder særlig en manglende oppfyllelse av kravene fastsatt i 

kapittel V i gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, 

b) dersom en leverandør ikke lenger oppfyller kravene til juridisk og økonomisk uavhengighet fastsatt i artikkel 35 nr. 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, og dersom det ved utløpet av fristen nevnt i artikkel 35 nr. 6 i gjennomførings-

forordning (EU) 2018/574 ikke kunne fastslås at kravene er oppfylt. 

Artikkel 18 

Innstilling av tjenester 

I avtalen skal det angis at innstilling av tjenester ved sen betaling fra en produsent eller importør til leverandøren er forbudt, 

med mindre forsinkelsen overskrider den endelige betalingsfristen med 30 dager eller mer. 

Artikkel 19 

Dataportabilitet 

1. Avtalen skal kreve at leverandørene sikrer full dataportabilitet dersom en produsent eller importør inngår avtale med en ny 

leverandør om drift av produsentens eller importørens primære datalager. Før avtalen utløper, skal gjeldende leverandør gi den 

nye leverandøren en oppdatert kopi av alle dataene som er lagret i det primære datalageret. Eventuelle etterfølgende 

oppdateringer av disse dataene skal overføres til den nye leverandøren uten utilbørlig forsinkelse. 

2. For å sikre kontinuitet i virksomheten skal avtalen inneholde en anvendelig avviklingsplan som beskriver prosedyren som 

skal følges dersom avtalen sies opp og produsenten eller importøren inngår avtale med en ny leverandør. Planen skal inneholde 

et krav om at gjeldende leverandør skal fortsette å levere sine tjenester fram til den nye leverandøren kan utføre oppgaven. 

3. Avtalen skal inneholde bestemmelser som sikrer at gjeldende leverandør ikke har rett til å beholde data, opplysninger eller 

annet nødvendig materiale som er knyttet til det primære datalageret, etter at dette er levert til den nye leverandøren. 
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Artikkel 20 

Lovvalg og jurisdiksjon 

1. Avtalen skal være underlagt lovgivningen i en av medlemsstatene i Den europeiske union, som avtalt av partene i avtalen. 

2. Avtalen skal være underlagt jurisdiksjonen i en av medlemsstatene i Den europeiske union, som avtalt av partene i 

avtalen. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/574 

av 15. desember 2017 

om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å løse problemet med ulovlig handel med tobakksvarer fastsettes det i direktiv 2014/40/EU at alle enkeltpakninger 

med tobakksvarer skal påføres en unik identifikator for at bevegelsene skal registreres. Dette vil gjøre det mulig å spore 

disse produktene i hele Unionen. Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for opprettelse og drift av systemet samt for 

systemets kompatibilitet i hele Unionen. 

2) Det bør fastsettes regler for merking av pakninger med en unik identifikator, for registrering og overføring av data, for 

behandling, lagring av og tilgang til data samt for komponentenes kompatibilitet i sporingssystemet. 

3) Det er også nødvendig med tiltak for å styrke regelverket på unionsplan for å gjennomføre artikkel 8 i protokollen mot 

ulovlig handel med tobakksvarer til Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader(2) 

(«protokollen til WHOs tobakkskonvensjon»), som er ratifisert av Den europeiske union(3), og der det fastsettes et 

globalt sporingssystem for tobakksvarer som skal opprettes av partene i protokollen til WHOs tobakkskonvensjon innen 

fem år etter protokollens ikrafttredelse. 

4) Med sikte på å bekjempe flere eksisterende former for bedrageri som fører til at ulovlige produkter gjøres tilgjengelige 

for forbrukerne, herunder praksis som medfører falske eksportdeklarasjoner, vil sporingssystemet som fastsettes ved 

denne forordningen, i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2014/40/EU, få anvendelse på alle tobakksvarer som 

framstilles i Unionen, samt på dem som framstilles utenfor Unionen, i den grad de er beregnet på eller bringes i 

omsetning på unionsmarkedet. 

5) For å sikre sporingssystemets uavhengighet og garantere at det kontrolleres av medlemsstatene, som fastsatt i artikkel 8 i 

protokollen til WHOs tobakkskonvensjon, er det avgjørende med en klar ansvarsfordeling i forbindelse med merking av 

pakninger med en unik identifikator. Den viktige oppgaven med å utstede unike identifikatorer for enkeltpakninger bør 

tildeles til en uavhengig tredjepart som utpekes av hver medlemsstat («ID-utsteder»). For å unngå faren for at to eller 

flere ID-utstedere uavhengig av hverandre utsteder samme unike identifikator, bør hver ID-utsteder identifiseres med en 

unik identifikasjonskode som også bør inngå i de unike identifikatorene de utsteder. 

6) For å sikre at identifikatoren er unik, bør alle unike identifikatorer inneholde et serienummer som utstedes av ID-

utstederen, der sannsynligheten for at forfalskere kan gjette seg til nummeret, er ubetydelig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 16.4.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) Protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer til Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader (EUT 

L 268 av 1.10.2016, s. 10). 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2016/1749 av 17. juni 2016 om inngåelse, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mot ulovlig handel med 

tobakksvarer til Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader, med unntak av de bestemmelsene som 

omfattes av tredje del avdeling V i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 268 av 1.10.2016, s. 1). Rådsbeslutning (EU) 

2016/1750 av 17. juni 2016 om inngåelse, på Den europeiske unions vegne, av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer til 

Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader, med hensyn til bestemmelsene om forpliktelser knyttet 

til strafferettslig samarbeid og definisjonen av straffbare forhold (EUT L 268 av 1.10.2016, s. 6). 
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7) Når produsenter og importører søker om unike identifikatorer for enkeltpakninger fra en ID-utsteder, bør de være 

forpliktet til å framlegge alle opplysninger som er nødvendige for at utstederen skal kunne utstede identifikatoren, i 

samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a)–h) i direktiv 2014/40/EU, med unntak av framstillingsdato og -klokkeslett, 

som kanskje ikke er mulig å bestemme på forhånd, og som markedsdeltakerne bør legge til på tidspunktet for 

framstilling. 

8) Lengden på den unike identifikatoren for enkeltpakninger kan påvirke hvor raskt produsenter eller importører av 

tobakksvarer kan påføre merkingen på enkeltpakninger. For å unngå at denne prosessen påvirkes i urimelig grad, 

samtidig som det sikres tilstrekkelig plass til alle opplysninger som kreves på hver enkeltpakning, bør det fastsettes et 

høyeste antall tillatte alfanumeriske tegn for den unike identifikatoren for hver enkeltpakning. 

9) For å sikre at den unike identifikatoren til hver enkeltpakning kan oppfylle kravene til høyeste antall tillatte 

alfanumeriske tegn, bør opplysningene som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav a)–h) i direktiv 2014/40/EU, 

oversettes til kode. 

10) For at vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal kunne dekode de unike identifikatorene uten å ha tilgang til 

opplysningene som er lagret i datalagringssystemet, bør ID-utstederne opprette og vedlikeholde flatfiler. Slike flatfiler 

bør gjøre det mulig å identifisere alle opplysninger som er kodifisert i de unike identifikatorkodene. Størrelsen på disse 

flatfilene bør fastsettes for å sikre at de kan lastes ned på det utstyret som medlemsstatene bruker når de leser av de 

unike identifikatorene i frakoplet tilstand (offline-flatfiler). 

11) I henhold til direktiv 2014/40/EU kan registreringsforpliktelsene som er fastsatt i henhold til artikkel 15, oppfylles ved 

at samleemballasje, for eksempel kartonger, kartongesker eller paller, merkes og registreres, forutsatt at det fortsatt er 

mulig å spore alle enkeltpakningene. Dersom markedsdeltakere velger å benytte seg av denne muligheten, bør de være 

forpliktet til å sikre at slik emballasje påføres en identifikator for samleemballasje, som også er unik og derfor på en 

utvetydig måte gjør det mulig å identifisere eventuelle lavere samlenivåer og i siste instans de enkeltpakningene som 

emballasjen inneholder. 

12) For å sikre at alle bevegelsene til enkeltpakninger kan registreres og overføres, bør produsenter og importører 

kontrollere de unike identifikatorene for å sikre at de er riktig påført og lesbare. For å kontrollere denne avgjørende 

prosessen for de unike identifikatorene på enkeltpakninger bør innretninger mot ulovlige inngrep, som skal leveres av en 

uavhengig tredjepart, monteres på det utstyret som brukes til kontroll. Når det fastsettes regler for montering av slike 

innretninger, er det hensiktsmessig å ta hensyn til forskjellene mellom foretak, særlig når det gjelder størrelse, 

produksjonsmengde og type produksjonsprosess, for å sikre at det ikke medfører en urimelig stor byrde å oppfylle dette 

kravet, særlig for mindre aktører, herunder små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Ettersom innretninger mot ulovlige 

inngrep er av særlig betydning for automatisert framstilling av tobakksvarer, for å sikre at integriteten til de unike 

identifikatorene for enkeltpakninger er tilstrekkelig beskyttet, bør forpliktelsen til å montere slike innretninger begrenses 

til andre aktører enn dem som bruker helt manuelle produksjonsprosesser. 

13) For å begrense sporingssystemets innvirkning på produksjons- og distribusjonsordninger, bør det være tillatt for 

markedsdeltakere å forhåndsbestille partier av unike identifikatorer. For å unngå for store lagre av de unike 

identifikatorene hos markedsdeltakerne og for å kontrollere størrelsen på enkeltbestillinger bør det imidlertid fastsettes 

en frist for påføring av unike identifikatorer som utstedes både for enkeltpakninger og for samleemballasje. Disse 

tiltakene bør også redusere risikoen for at ID-utstedernes arbeid med å opprette og utstede identifikatorer påvirkes i 

urimelig grad. 

14) For å sikre at sporingssystemet fungerer på riktig måte, bør markedsdeltakerne og aktørene for de første detaljsalgs-

stedene på forhånd inngi søknad til de relevante ID-utstederne om en identifikasjonskode for markedsdeltakere og om 

en identifikasjonskode for hvert anlegg. Tildelingen av identifikasjonskoder for markedsdeltakere og identifikasjons-

koder for anlegg gjør det mulig på en effektiv måte å identifisere alle kjøpere og den faktiske forsendelsesruten fra 

framstilling til det første detaljsalgsstedet som fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav i) og j) i direktiv 2014/40/EU.  
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15) Produsenter eller importører bør dessuten søke om en identifikasjonskode for maskiner som brukes til å framstille 

tobakksvarer. Forpliktelsen til å søke om identifikasjonskoder for maskiner gjør det mulig på en effektiv måte å 

identifisere maskinen som er brukt til å framstille tobakksvarene i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i direktiv 

2014/40/EU. 

16) For å sikre at opplysningene i den unike identifikatoren kan registreres og overføres av alle berørte markedsdeltakere, og 

for å garantere at den unike identifikatoren er kompatibel med eksterne komponenter, f.eks. skanneutstyr, bør det angis 

hvilke typer databærere som er tillatt. 

17) For at målsetningen med sporingssystemet skal kunne nås, må systemet gjøre det enkelt å overføre alle relevante data, 

sørge for sikker lagring av data og sikre full tilgang til disse dataene for Kommisjonen, vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og den eksterne revisoren. Lagringsstrukturen bør videre gi produsenter og importører mulighet til å 

velge uavhengige tredjepartsleverandører av datalagringstjenester som de kan inngå avtaler om datalagring med, når det 

gjelder administrering av data som er knyttet utelukkende til deres tobakksvarer («primære datalagre»), som fastsatt i 

artikkel 15 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU, samtidig som myndighetene sikres full tilgang til alle lagrede data når de utfører 

sin overvåkings- og håndhevingsvirksomhet. For at denne overvåkings- og håndhevingsvirksomheten skal være effektiv, 

kreves det et sentralt datalagringssystem på sekundært nivå («sekundært datalager») som inneholder en kopi av alle data 

som er lagret i de primære datalagrene, og gir myndighetene en samlet oversikt over hvordan sporingssystemet fungerer. 

Det bør opprettes et rutingsystem som drives av leverandøren av det sekundære datalageret, med det formål å gi andre 

markedsdeltakere enn produsenter og importører en sentral dataportal der de kan sende inn data de har registrert, til 

sporingssystemet og dermed lette dataoverføringen. Samtidig bør rutingtjenesten sikre at data overføres til det riktige 

primære datalageret. 

18) For å sikre full tilgang for vedkommende myndigheter og bidra til et velfungerende sporingssystem, bør leverandøren av 

det sekundære datalageret utvikle brukergrensesnitt som gjør det mulig å få vist og søke i de lagrede dataene. 

Vedkommende myndigheter bør ved tilgang til datalagringssystemet kunne benytte seg av de eIDAS-baserte(1) 

gjenbrukbare løsningene som tilbys som moduler i henhold til telekommunikasjonsdelen i Ordningen for et 

sammenkoplet Europa. For å tilrettelegge for effektiv overvåking og håndheving bør brukergrensesnittet dessuten gjøre 

det mulig å definere individuelle automatiske varsler på grunnlag av bestemte rapporteringshendelser. 

19) For å sikre interoperabilitet mellom komponentene i datalagringssystemet bør det fastsettes tekniske spesifikasjoner på 

grunnlag av allment tilgjengelige åpne standarder for utveksling av data mellom de primære datalagrene, det sekundære 

datalageret og rutingsystemet. 

20) For å sikre at alle markedsdeltakere registrerer og overfører de nødvendige opplysningene i rett tid og på en ensartet 

måte, bør det fastsettes en nøyaktig liste over hendelser i forsyningskjeden og transaksjonshendelser som skal registreres 

i henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav i), j) og k) i direktiv 2014/40/EU, samt over innholdet i informasjonsmeldingene 

som skal overføres. 

21) Ettersom målet med et sporingssystem er å gi medlemsstatene og Kommisjonen et effektivt verktøy for å bekjempe 

ulovlig handel med tobakksvarer, er rask tilgang til data om hendelser i forsyningskjeden og om transaksjonshendelser 

nødvendig for granskings- og håndhevingsformål. Det bør derfor fastsettes hvor lang tid det høyst kan gå fra en relevant 

hendelse i forsyningskjeden eller en relevant transaksjonshendelse inntreffer, til opplysningene om denne hendelsen 

overføres til det relevante datalageret. Når det fastsettes slike frister, er det hensiktsmessig å ta hensyn til forskjellene 

mellom foretak, særlig når det gjelder størrelse og produksjonsmengde, for å sikre at det ikke medfører en urimelig stor 

byrde å oppfylle rapporteringsforpliktelsen, særlig for mindre aktører, herunder små og mellomstore bedrifter (SMB-er). 

22) For granskings- og håndhevingsformål er det nødvendig at vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 

Kommisjonen har tilgang til et register over alle markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene som deltar 

i handelen med tobakksvarer, samt over anlegg og maskiner som de bruker til å framstille, lagre og bearbeide sine 

produkter. Derfor bør hver ID-utsteder opprette og vedlikeholde et register som inneholder identifikasjonskodene for 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). 
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markedsdeltakere, aktører for de første detaljsalgsstedene, maskiner og anlegg som nevnt ovenfor. En oppdatert kopi av 

disse registrene sammen med de tilhørende opplysningene bør overføres elektronisk via ruteren til det sekundære 

datalageret og samles i et register som omfatter hele EU. 

23) Ettersom sporingssystemet skal være uavhengig av produsenter og importører av tobakksvarer og skal være under 

medlemsstatenes kontroll, som fastsatt i artikkel 8 i protokollen til WHOs tobakkskonvensjon, bør det fastsettes felles 

kriterier for vurdering av uavhengigheten til alle tredjeparter som medvirker i sporingssystemet (ID-utstedere, 

leverandører av datalagringstjenester og av innretninger mot ulovlige inngrep). For å sikre at kravet om uavhengighet, 

som er avgjørende for å sikre og opprettholde sporingssystemets integritet, til enhver tid er oppfylt, bør Kommisjonen 

regelmessig gjennomgå framgangsmåtene for utpeking av ID-utstedere og andre uavhengige leverandører og for 

overvåking av om de oppfyller kriteriene for uavhengighet som er angitt i denne forordningen. Konklusjonene av 

gjennomgåelsen bør offentliggjøres av Kommisjonen og inngå i rapporten om anvendelsen av direktiv 2014/40/EU som 

fastsatt i henhold til artikkel 28 i nevnte direktiv. 

24) Vern av personopplysninger som behandles i forbindelse med sporingssystemet, bør sikres i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1). 

25) Det bør være mulig å anvende internasjonale standarder for å påvise at visse tekniske krav fastsatt i denne forordningen 

er oppfylt. Dersom det ikke er mulig å dokumentere samsvar med internasjonale standarder, bør de personene som er 

pålagt forpliktelsene, ha ansvar for å bevise, på en kontrollerbar måte, at de oppfyller disse kravene. 

26) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 25 i direktiv 2014/40/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter de tekniske standardene for opprettelse og drift av det sporingssystemet som er fastsatt i 

artikkel 15 i direktiv 2014/40/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2014/40/EU, og videre menes med 

1) «unik identifikator» den alfanumeriske koden som gjør det mulig å identifisere en enkeltpakning eller en samleemballasje 

med tobakksvarer, 

2) «markedsdeltaker» enhver fysisk eller juridisk person som deltar i handelen med tobakksvarer, herunder for eksport, fra 

produsenten til den siste markedsdeltakeren før det første detaljsalgsstedet, 

3) «første detaljsalgssted» anlegget der tobakksvarer bringes i omsetning for første gang, herunder salgsautomater som 

brukes til salg av tobakksvarer,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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4) «eksport» forsendelse fra Unionen til en tredjestat, 

5) «samleemballasje» enhver emballasje som inneholder mer enn én enkeltpakning med tobakksvarer, 

6) «anlegg» ethvert sted, enhver bygning eller enhver salgsautomat der tobakksvarer framstilles, lagres eller bringes i 

omsetning, 

7) «innretning mot ulovlige inngrep» innretning som gjør det mulig å registrere kontrollprosessen etter at hver enkeltpakning 

er påført en unik identifikator, ved hjelp av en video eller en loggfil som etter registreringen ikke kan endres av en 

markedsdeltaker, 

8) «offline-flatfiler» de elektroniske filene som hver ID-utsteder oppretter og vedlikeholder, og som inneholder data i form 

av ren tekst og gjør det mulig å hente ut opplysninger som er kodet i den unike identifikatoren (unntatt tidsstempelet), som 

er påført på enkeltpakninger og samleemballasje, uten tilgang til datalagringssystemet, 

9) «register» registeret som hver ID-utsteder oppretter og vedlikeholder, og som inneholder alle identifikasjonskodene som er 

opprettet for markedsdeltakere, aktører for de første detaljsalgsstedene, anlegg og maskiner samt tilhørende opplysninger, 

10) «databærer» et medium der data lagres i en form som kan leses ved hjelp av en enhet, 

11) «maskin» det utstyret som brukes til å framstille tobakksvarer, og som er en integrert del av framstillingsprosessen, 

12) «tidsstempel» dato og klokkeslett for når en bestemt hendelse inntreffer, registrert i koordinert universell tid (UTC) i et 

fastsatt format, 

13) «primært datalager» et datalager som inneholder sporingsdata som utelukkende gjelder produktene til en bestemt 

produsent eller importør, 

14) «sekundært datalager» et datalager som inneholder en kopi av alle sporingsdata som er lagret i de primære datalagrene, 

15) «ruter» en enhet i det sekundære datalageret som overfører data mellom forskjellige komponenter i datalagringssystemet, 

16) «datalagringssystem» det systemet som består av de primære datalagrene, det sekundære datalageret og ruteren, 

17) «felles datakatalog» et sett med opplysninger som beskriver innholdet, formatet og strukturen i en database og forholdet 

mellom databasens elementer, og som brukes til å kontrollere tilgang til og manipulering av de databasene som er felles 

for alle primære og sekundære datalagre, 

18) «virkedag» alle arbeidsdager i den medlemsstaten der ID-utstederen er kvalifisert, 

19) «omlasting» enhver overføring av tobakksvarer fra ett kjøretøy til et annet der tobakksvarer ikke føres inn og ut av et 

anlegg, 

20) «varebil» et kjøretøy som brukes til levering av tobakksvarer til flere detaljsalgssteder i mengder som ikke er 

forhåndsbestemt før levering. 

KAPITTEL II 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR DEN UNIKE IDENTIFIKATOREN 

AVSNITT 1 

Felles bestemmelser 

Artikkel 3 

ID-utsteder 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en enhet («ID-utsteder») som har ansvar for å opprette og utstede unike identifikatorer, i 

samsvar med artikkel 8, 9, 11 og 13, innen en frist på høyst ett år fra ikrafttredelsesdatoen for denne gjennom-

føringsforordningen.  
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2. Medlemsstatene skal sikre at en ID-utsteder som har til hensikt å benytte seg av underleverandører for å utføre sine 

oppgaver, bare kan utpekes dersom medlemsstatene er underrettet om identiteten til alle foreslåtte underleverandører. 

3. ID-utstederen skal være uavhengig og oppfylle kriteriene som er angitt i artikkel 35. 

4. Hver ID-utsteder skal ha en unik identifikasjonskode. Koden skal bestå av alfanumeriske tegn og være i samsvar med 

standard 15459-2:2015 fra Den internasjonale standardiseringsorganisasjon / Den internasjonale elektrotekniske standardise-

ringsorganisasjon («ISO/IEC»). 

5. Dersom samme ID-utsteder utpekes i mer enn én medlemsstat, skal ID-utstederen kunne identifiseres med samme kode. 

6. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om utpekingen av ID-utstederen og ID-utstederens identifikasjonskode 

innen én måned etter utpekingen. 

7. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om identiteten til den utpekte ID-utstederen og ID-utstederens identifik-

asjonskode offentliggjøres og er tilgjengelige på nettet. 

8. Hver medlemsstat skal treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre 

a) at ID-utstederen som medlemsstaten har utpekt, fortsetter å oppfylle kravet om uavhengighet i samsvar med artikkel 35, og 

b) kontinuitet i driften av tjenestene som ytes av påfølgende ID-utstedere, dersom det utpekes en ny ID-utsteder som skal 

overta tjenestene fra den forrige ID-utstederen. For dette formål skal medlemsstatene kreve at ID-utstederen utarbeider en 

avviklingsplan, som beskriver den framgangsmåten som skal følges for å sikre kontinuitet i virksomheten til den nye ID-

utstederen er utpekt. 

9. ID-utstederen kan fastsette og innkreve avgifter av markedsdeltakere utelukkende for å opprette og utstede unike 

identifikatorer. Avgiftene skal være ikke-diskriminerende og stå i forhold til hvor mange unike identifikatorer som opprettes og 

utstedes til markedsdeltakere, idet det tas hensyn til leveringsmåten. 

Artikkel 4 

Vedkommende ID-utstedere for opprettelse og utstedelse av unike identifikatorer 

1. For tobakksvarer som framstilles i Unionen, skal vedkommende ID-utsteder være den enheten som er utpekt for den 

medlemsstaten der produktene framstilles. 

Som unntak fra første ledd skal vedkommende ID-utsteder være den enheten som er utpekt for den medlemsstaten der 

produktene bringes i omsetning, dersom dette er et krav i nevnte medlemsstat. 

2. For tobakksvarer som importeres til Unionen, skal vedkommende ID-utsteder være den enheten som er utpekt for den 

medlemsstaten der produktene bringes i omsetning. 

3. For tobakksvarer som plasseres i samleemballasje i Unionen, skal vedkommende ID-utsteder være den enheten som er 

utpekt for den medlemsstaten der produktene plasseres i samleemballasje. 

4. For tobakksvarer som er beregnet på eksport, skal vedkommende ID-utsteder være den enheten som er utpekt for den 

medlemsstaten der produktene framstilles. 

5. Ved midlertidige fravær av vedkommende ID-utsteder kan Kommisjonen gi markedsdeltakere tillatelse til å bruke 

tjenestene til en annen ID-utsteder som er utpekt i samsvar med artikkel 3.  
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Artikkel 5 

Gyldighet og deaktivering for unike identifikatorer 

1. Unike identifikatorer som ID-utstedere oppretter, kan brukes til å merke enkeltpakninger eller samleemballasje, som 

fastsatt i artikkel 6 og 10, innen et tidsrom på høyst seks måneder etter at markedsdeltakeren mottok de unike identifikatorene. 

Etter utløpet av dette tidsrommet er de unike identifikatorene ugyldige, og markedsdeltakerne skal sikre at de ikke brukes til å 

merke enkeltpakninger eller samleemballasje. 

2. Datalagringssystemet skal sikre at de unike identifikatorene deaktiveres automatisk dersom de ikke er blitt brukt i løpet av 

tidsrommet på seks måneder som nevnt i nr. 1. 

3. Produsenter og importører kan når som helst få deaktivert unike identifikatorer ved å sende en anmodning om 

deaktivering til det relevante primære datalageret. Andre markedsdeltakere kan få deaktivert unike identifikatorer ved å sende 

en anmodning om deaktivering via ruteren. Anmodningen om deaktivering skal inngis elektronisk i samsvar med artikkel 36 og 

skal inneholde opplysningene oppført i kapittel II avsnitt 2 nr. 2.3 i vedlegg II, i det formatet som angis der. Deaktiveringen 

skal ikke påvirke integriteten til de opplysningene om den unike identifikatoren som allerede er lagret. 

AVSNITT 2 

Unike identifikatorer for enkeltpakninger 

Artikkel 6 

Merking ved hjelp av UI-er for enkeltpakninger 

1. Produsenter og importører skal påføre hver enkeltpakning som framstilles i eller importeres til Unionen, en unik 

identifikator (heretter kalt «UI for enkeltpakninger») i samsvar med artikkel 8. 

2. Når det gjelder tobakksvarer som er framstilt utenfor Unionen, skal UI-en for enkeltpakninger påføres på enkeltpakningen 

før tobakksvaren importeres til Unionen. 

Artikkel 7 

Kontroll av UI-er for enkeltpakninger 

1. Produsenter og importører skal sikre at det umiddelbart etter påføring av UI-er for enkeltpakninger kontrolleres at disse 

UI-ene for enkeltpakninger er riktig påført og lesbare. 

2. Prosessen som er nevnt i nr. 1, skal beskyttes med en innretning mot ulovlige inngrep som leveres og monteres av en 

uavhengig tredjepart, som skal framlegge en erklæring for de berørte medlemsstatene og Kommisjonen om at den monterte 

innretningen oppfyller kravene i denne forordningen. 

3. Dersom prosessen som er nevnt i nr. 1, ikke kan bekrefte at UI-en for enkeltpakninger er riktig påført og fullt lesbar, skal 

produsenter og importører påføre UI-en for enkeltpakninger på nytt. 

4. Produsenter og importører skal sikre at opplysningene som registreres av innretningen mot ulovlige inngrep, er 

tilgjengelige i ni måneder fra registreringstidspunktet. 

5. Produsenter og importører skal på anmodning fra medlemsstatene gi full tilgang til opplysningene om kontrollprosessen 

som registreres av innretningen mot ulovlige inngrep. 

6. Som unntak fra nr. 2, 4 og 5 får forpliktelsen til å montere en innretning mot ulovlige inngrep ikke anvendelse 

a) fram til 20. mai 2020 på produksjonsprosesser som gjennomføres av markedsdeltakere, eller, dersom det er relevant, av den 

foretaksgruppen som de tilhører, som håndterte mindre enn 120 millioner UI-er for enkeltpakninger på unionsplan i løpet 

av kalenderåret 2019,  
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b) fram til 20. mai 2021 på produksjonsprosesser som gjennomføres av markedsdeltakere som defineres som små og 

mellomstore bedrifter i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(1), 

c) på helt manuelle produksjonsprosesser. 

Artikkel 8 

Strukturen i UI-er for enkeltpakninger 

1. Hver enkeltpakning med tobakksvarer skal påføres en UI for enkeltpakninger. Den skal bestå av en sekvens av 

alfanumeriske tegn som er så kort som mulig, og på høyst 50 tegn. Sekvensen skal være unik for en bestemt enkeltpakning og 

skal bestå av følgende dataelementer: 

a) I første posisjon de alfanumeriske tegnene som utgjør identifikasjonskoden tildelt ID-utstederen i henhold til artikkel 3 

nr. 4. 

b) En alfanumerisk sekvens, der sannsynligheten for å gjette seg til den er ubetydelig, og uansett lavere enn én av ti tusen 

(«serienummer»). 

c) En kode («produktkode») som gjør det mulig å bestemme følgende: 

i) Framstillingsstedet. 

ii) Produksjonsanlegget nevnt i artikkel 16. 

iii) Maskinen som er brukt til framstilling av tobakksvarene nevnt i artikkel 18. 

iv) Produktbeskrivelsen. 

v) Det tilsiktede detaljsalgsmarkedet. 

vi) Den tilsiktede forsendelsesruten. 

vii) Når det er relevant, importøren som har innført varen til Unionen. 

d) I siste posisjon tidsstempelet i form av en numerisk sekvens på åtte tegn, i formatet ÅÅMMDDhh, som angir 

framstillingsdato og -klokkeslett. 

2. ID-utstederne skal være ansvarlige for å opprette en kode som består av elementene oppført i nr. 1 bokstav a), b) og c). 

3. Produsenter eller importører skal legge til tidsstempelet nevnt i nr. 1 bokstav d) i koden som ID-utstederen oppretter i 

henhold til nr. 2. 

4. UI for enkeltpakninger skal ikke omfatte andre dataelementer enn de elementene som er oppført i nr. 1. 

Dersom ID-utstederne bruker kryptering eller komprimering når de oppretter UI for enkeltpakninger, skal de underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kommisjonen om de algoritmene som brukes til krypteringen og 

komprimeringen. UI-er for enkeltpakninger skal ikke gjenbrukes. 

Artikkel 9 

Søknad om og utstedelse av UI-er for enkeltpakninger 

1. Produsenter og importører skal sende en søknad om UI-er for enkeltpakninger som nevnt i artikkel 8 til vedkommende ID-

utsteder. Søknader skal inngis elektronisk i samsvar med artikkel 36. 

2. Produsenter og importører som inngir en slik søknad, skal framlegge opplysningene oppført i kapittel II avsnitt 2 nr. 2.1 i 

vedlegg II, i det formatet som angis der.  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT L 124 av 20.5.2003, 

s. 36). 
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3. ID-utstederen skal innen to virkedager fra søknaden er mottatt, gjøre følgende i den angitte rekkefølgen: 

a) Opprette kodene som er nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

b) Overføre kodene sammen med opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen via ruteren til det primære datalageret til 

produsenten eller importøren som har inngitt søknaden, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 26. 

c) Overføre kodene elektronisk til produsenten eller importøren som har inngitt søknaden. 

4. En medlemsstat kan imidlertid kreve at ID-utstedere tilbyr fysisk levering av UI-er for enkeltpakninger som et alternativ 

til elektronisk levering. I tilfeller der det tilbys fysisk levering av UI-er for enkeltpakninger, skal produsenter og importører angi 

om de ønsker fysisk levering. I så fall skal ID-utstederen innen ti virkedager fra søknaden er mottatt, gjøre følgende i angitt 

rekkefølge: 

a) Opprette kodene som er nevnt i artikkel 8 nr. 2. 

b) Overføre kodene sammen med opplysningene nevnt i nr. 2 via ruteren til det primære datalageret til produsenten eller 

importøren som har inngitt søknaden, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 26. 

c) Overføre kodene til produsenten eller importøren som har inngitt søknaden, i form av optiske strekkoder som er i samsvar 

med artikkel 21, på fysiske medier, for eksempel selvklebende etiketter. 

5. Produsenter og importører kan innen én virkedag annullere en søknad som er sendt i henhold til nr. 1, ved hjelp av en 

melding om tilbakekalling som beskrives nærmere i kapittel II avsnitt 5 nr. 5 i vedlegg II. 

AVSNITT 3 

Unike identifikatorer for samleemballasje 

Artikkel 10 

Merking ved hjelp av UI-er for samleemballasje 

1. Markedsdeltakere som velger å oppfylle registreringsforpliktelsene som er fastsatt i artikkel 15 nr. 5 i direktiv 

2014/40/EU, ved hjelp av registrering av samleemballasjen, skal påføre den samleemballasjen som inneholder tobakksvarer, en 

unik identifikator (heretter kalt «UI for samleemballasje»). 

2. UI-er for samleemballasje skal opprettes og utstedes på grunnlag av en søknad til vedkommende ID-utsteder eller direkte 

av markedsdeltakeren. 

3. Dersom en UI for samleemballasje opprettes på grunnlag av en søknad til vedkommende ID-utsteder, skal den være i 

samsvar med strukturen angitt i artikkel 11 nr. 1. 

4. Dersom en UI for samleemballasje opprettes direkte av markedsdeltakeren, skal den bestå av en individuell enhetskode 

som opprettes i samsvar med ISO/IEC 15459-1:2014 eller ISO/IEC 15459-4:2014 eller de seneste tilsvarende standardene. 

Artikkel 11 

Strukturen i UI-er for samleemballasje som opprettes av ID-utstedere 

1. For en UI for samleemballasje som opprettes på grunnlag av en søknad til vedkommende ID-utsteder, skal strukturen i UI-

en for samleemballasjen bestå av en sekvens på høyst 100 alfanumeriske tegn, som er unik for en bestemt samleemballasje og 

består av følgende dataelementer: 

a) I første posisjon de alfanumeriske tegnene som utgjør identifikasjonskoden tildelt ID-utstederen i henhold til artikkel 3 

nr. 4.  
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b) En alfanumerisk sekvens, der sannsynligheten for å gjette seg til den er ubetydelig, og uansett lavere enn én av ti tusen 

(«serienummer»). 

c) Identifikasjonskoden (som angitt i artikkel 16) til anlegget der samleprosessen fant sted. 

d) I siste posisjon tidsstempelet i form av en numerisk sekvens på åtte tegn, i formatet ÅÅMMDDhh, som angir dato og 

klokkeslett for samlingen. 

2. ID-utstederne skal være ansvarlige for å opprette en kode som består av elementene oppført i nr. 1 bokstav a), b) og c). 

3. Markedsdeltakerne skal legge til tidsstempelet nevnt i nr. 1 bokstav d) i koden som ID-utstederen oppretter i henhold til 

nr. 2. 

4. Markedsdeltakerne kan utfylle UI-en for samleemballasje med tilleggsopplysninger, forutsatt at grensen for antall tegn 

som er fastsatt i nr. 1, ikke overskrides. Slike opplysninger kan bare stå etter de dataene som er nevnt i nr. 1. 

Artikkel 12 

Kopling mellom UI-er på ulike nivåer 

1. UI-en for samleemballasje skal gjøre det mulig å identifisere listen over alle unike identifikatorer som inngår i 

samleemballasjen, ved hjelp av en elektronisk tilgjengelig kopling til datalagringssystemet. 

2. For å opprette koplingen som er nevnt i nr. 1, skal produsenter og importører overføre opplysningene oppført i kapittel II 

avsnitt 2 nr. 3.2 i vedlegg II, i det formatet som angis der, til sitt primære datalager. 

3. For å opprette koplingen som er nevnt i nr. 1, skal andre markedsdeltakere enn produsenter og importører overføre via 

ruteren opplysningene oppført i kapittel II avsnitt 2 nr. 3.2 i vedlegg II, i det formatet som angis der, til det sekundære 

datalageret. 

Artikkel 13 

Søknad om og utstedelse av UI-er for samleemballasje som opprettes av ID-utstedere 

1. Markedsdeltakere som søker om UI-er for samleemballasje på grunnlag av en søknad til vedkommende ID-utsteder, skal 

inngi søknaden elektronisk, i samsvar med artikkel 36. 

2. Markedsdeltakere som inngir en slik søknad, skal framlegge opplysningene oppført i kapittel II avsnitt 2 nr. 2.2 i 

vedlegg II, i det formatet som angis der. 

3. For produsenter og importører skal ID-utstederen innen to virkedager fra søknaden er mottatt gjøre følgende i den angitte 

rekkefølgen: 

a) Opprette koden som er nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

b) Overføre kodene sammen med opplysningene nevnt i nr. 2 via ruteren til det primære datalageret til produsenten eller 

importøren som har inngitt søknaden, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 26. 

c) Overføre kodene elektronisk til produsenten eller importøren som har inngitt søknaden. 

4. For andre markedsdeltakere enn produsenter og importører skal ID-utstederen innen to virkedager fra søknaden er mottatt, 

gjøre følgende i den angitte rekkefølgen: 

a) Opprette koden som er nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

b) Overføre kodene sammen med opplysningene nevnt i nr. 2 via ruteren til det sekundære datalageret, i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 26. 

c) Overføre kodene elektronisk til markedsdeltakerne som har inngitt søknaden.  
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5. Markedsdeltakerne kan innen én virkedag annullere en søknad som er sendt i henhold til nr. 1, ved hjelp av en melding 

om tilbakekalling som beskrives nærmere i kapittel II avsnitt 5 nr. 5 i vedlegg II, i det formatet som angis der. 

6. UI-er for samleemballasje som utstedes av vedkommende ID-utstedere, skal ikke gjenbrukes. 

KAPITTEL III 

IDENTIFIKASJONSKODER FOR MARKEDSDELTAKERE, ANLEGG OG MASKINER 

Artikkel 14 

Søknad om identifikasjonskoder for markedsdeltakere 

1. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene skal søke om en identifikasjonskode for markedsdeltakere fra 

vedkommende ID-utsteder i hver medlemsstat der de driver minst ett anlegg. Importører skal søke om en identifikasjonskode 

fra vedkommende ID-utsteder i hver medlemsstat der de bringer sine produkter i omsetning. 

2. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene som inngir en søknad i henhold til nr. 1, skal framlegge 

opplysningene oppført i kapittel II avsnitt 1 nr. 1.1 i vedlegg II, i det formatet som angis der. 

3. For aktører for de første detaljsalgsstedene kan forpliktelsen til å søke om en identifikasjonskode for markedsdeltakere 

også oppfylles av andre registrerte markedsdeltakere. En slik registrering foretatt av en tredjepart skal godkjennes av aktøren 

for det første detaljsalgsstedet. Tredjeparten skal gi aktøren for det første detaljsalgsstedet fullstendige opplysninger om 

registreringen, herunder den tildelte identifikasjonskoden for markedsdeltakere. 

4. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene skal underrette ID-utstederen om alle identifikasjonskoder for 

markedsdeltakere som de er tildelt av andre ID-utstedere. Dersom opplysningene ikke foreligger på tidspunktet for 

registreringen, skal markedsdeltakerne framlegge disse opplysningene senest to virkedager etter at de har mottatt de 

identifikasjonskodene for markedsdeltakere som er tildelt av en annen ID-utsteder. 

5. Den berørte aktøren skal omgående underrette ID-utstederen om enhver endring av opplysningene som ble gitt i det 

opprinnelige søknadsskjemaet, og om eventuelt opphør av aktørens virksomhet, i de formatene som angis i kapittel II avsnitt 1 

nr. 1.2 og 1.3 i vedlegg II. 

Artikkel 15 

Utstedelse og registrering av identifikasjonskoder for markedsdeltakere 

1. Etter å ha mottatt en søknad i henhold til artikkel 14 skal ID-utstederen opprette en identifikasjonskode for 

markedsdeltakere som består av følgende dataelementer i angitt rekkefølge: 

a) I første posisjon de alfanumeriske tegnene som utgjør identifikasjonskoden tildelt ID-utstederen i henhold til artikkel 3 

nr. 4. 

b) I andre posisjon en alfanumerisk sekvens som er unik i ID-utstederens gruppe av koder. 

2. Innen to virkedager skal ID-utstederen oversende koden til den aktøren som har inngitt søknaden. 

3. Alle opplysninger som framlegges for ID-utstederen i samsvar med artikkel 14 nr. 2, og de tilhørende identifikasjons-

kodene, skal inngå i et register som skal opprettes, forvaltes og oppdateres av vedkommende ID-utsteder. 

4. I behørig begrunnede tilfeller kan medlemsstatene i samsvar med nasjonal rett kreve at ID-utstederen deaktiverer 

identifikasjonskoden for en markedsdeltaker. I slike tilfeller skal medlemsstaten underrette markedsdeltakeren eller aktøren for 

et første detaljsalgssted om deaktiveringen samt om begrunnelsen for deaktiveringen. Deaktiveringen av identifikasjonskoden 

for en markedsdeltaker skal føre til automatisk deaktivering av tilknyttede identifikasjonskoder for anlegg og for maskiner.  
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5. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene skal utveksle opplysninger om sine respektive 

identifikasjonskoder for markedsdeltakere slik at markedsdeltakerne kan registrere og overføre transaksjonsopplysningene, som 

fastsatt i artikkel 33. 

Artikkel 16 

Søknad om identifikasjonskoder for anlegg 

1. Alle anlegg fra framstillingsstedet til det første detaljsalgsstedet skal identifiseres med en kode («identifikasjonskode for 

anlegg») som opprettes av vedkommende ID-utsteder for det territoriet der anlegget ligger. 

2. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene skal søke om en identifikasjonskode for anlegg ved å 

framlegge for ID-utstederen de opplysningene som er oppført i kapittel II avsnitt 1 nr. 1.4 i vedlegg II, i det formatet som angis 

der. 

3. Når det gjelder de første detaljsalgsstedene, skal forpliktelsen til å søke om en identifikasjonskode for anlegg påhvile 

aktøren for det første detaljsalgsstedet. Denne forpliktelsen kan også oppfylles av andre registrerte markedsdeltakere som kan 

handle på vegne av aktøren for det første detaljsalgsstedet. Registrering foretatt av en tredjepart skal godkjennes av aktøren for 

det første detaljsalgsstedet. Tredjeparten skal gi aktøren for det første detaljsalgsstedet fullstendige opplysninger om 

registreringen, herunder den tildelte identifikasjonskoden for anlegg. 

4. Forpliktelsen til å søke om en identifikasjonskode for produksjonsanlegg som ligger utenfor Unionen, skal påhvile 

importøren som er etablert i Unionen. Importøren skal inngi søknaden til en hvilken som helst ID-utsteder som er utpekt av en 

medlemsstat, der vedkommende bringer sine produkter i omsetning. Registrering foretatt av importøren skal godkjennes av 

enheten som er ansvarlig for tredjestatens produksjonsanlegg. Importøren skal gi den markedsdeltakeren som er ansvarlig for 

tredjestatens produksjonsanlegg, fullstendige opplysninger om registreringen, herunder den tildelte identifikasjonskoden for 

anlegget. 

5. Markedsdeltakeren skal omgående underrette ID-utstederen om enhver endring av opplysningene som ble gitt av 

markedsdeltakeren i det opprinnelige søknadsskjemaet, og om eventuell avvikling av anlegget, i de formatene som angis i 

kapittel II avsnitt 1 nr. 1.5 og 1.6 i vedlegg II. 

Artikkel 17 

Utstedelse og registrering av identifikasjonskoder for anlegg 

1. Etter å ha mottatt en søknad i henhold til artikkel 16 skal ID-utstederen opprette en identifikasjonskode for anlegg som 

består av følgende dataelementer i angitt rekkefølge: 

a) I første posisjon de alfanumeriske tegnene som utgjør identifikasjonskoden tildelt ID-utstederen i henhold til artikkel 3 

nr. 4. 

b) I andre posisjon en alfanumerisk sekvens som er unik i ID-utstederens gruppe av koder. 

2. Innen to virkedager etter at søknaden er mottatt, skal ID-utstederen oversende koden til den aktøren som har inngitt 

søknaden. 

3. Alle opplysninger som framlegges for ID-utstederen i samsvar med artikkel 16 nr. 2, og de tilhørende identifikasjons-

kodene, skal inngå i et register som skal opprettes, forvaltes og oppdateres av vedkommende ID-utsteder. 

4. I behørig begrunnede tilfeller kan medlemsstatene kreve at ID-utstederen deaktiverer identifikasjonskoden for et anlegg.  

I slike tilfeller skal medlemsstaten underrette markedsdeltakeren eller aktøren for et første detaljsalgssted om deaktiveringen 

samt om begrunnelsen for deaktiveringen. Deaktiveringen av identifikasjonskoden for et anlegg skal føre til automatisk 

deaktivering av tilknyttede identifikasjonskoder for maskiner.  
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5. Markedsdeltakere og aktører for de første detaljsalgsstedene skal utveksle opplysninger om sine respektive identifika-

sjonskoder for markedsdeltakere slik at markedsdeltakerne kan registrere og overføre opplysningene om bevegelse av 

produkter, som fastsatt i artikkel 32. 

Artikkel 18 

Søknad om identifikasjonskoder for maskiner 

1. Hver maskin skal identifiseres med en kode («identifikasjonskode for maskiner») som opprettes av vedkommende ID-

utsteder for det territoriet der maskinen befinner seg. 

2. Produsenter og importører skal søke om en identifikasjonskode for maskiner ved å framlegge for ID-utstederen de 

opplysningene som er oppført i kapittel II avsnitt 1 nr. 1.7 i vedlegg II, i det formatet som angis der. 

3. Forpliktelsen til å søke om en identifikasjonskode for maskiner som befinner seg i et produksjonsanlegg utenfor Unionen, 

skal påhvile den importøren som er etablert i Unionen. Importøren skal inngi søknaden til en hvilken som helst ID-utsteder som 

er utpekt av en medlemsstat, der vedkommende bringer sine produkter i omsetning. Registrering foretatt av importøren skal 

godkjennes av enheten som er ansvarlig for tredjestatens produksjonsanlegg. Importøren skal gi den markedsdeltakeren som er 

ansvarlig for tredjestatens produksjonsanlegg, fullstendige opplysninger om registreringen, herunder om den tildelte identifi-

kasjonskoden for maskiner. 

4. Produsenten eller importøren skal omgående underrette ID-utstederen om enhver endring av opplysningene som ble gitt i 

det opprinnelige søknadsskjemaet, og om eventuell stengning av de registrerte maskinene, i de formatene som angis i kapittel II 

avsnitt 1 nr. 1.8 og 1.9 i vedlegg II. 

Artikkel 19 

Utstedelse og registrering av identifikasjonskoder for maskiner 

1. Etter å ha mottatt en søknad i henhold til artikkel 18 skal ID-utstederen opprette en identifikasjonskode for maskiner som 

består av følgende dataelementer i angitt rekkefølge: 

a) I første posisjon de alfanumeriske tegnene som utgjør identifikasjonskoden tildelt ID-utstederen i henhold til artikkel 3 

nr. 4. 

b) I andre posisjon en alfanumerisk sekvens som er unik i ID-utstederens gruppe av koder. 

2. Innen to virkedager skal ID-utstederen oversende koden til den aktøren som har inngitt søknaden. 

3. Alle opplysninger som framlegges for ID-utstederen i samsvar med artikkel 18 nr. 2, og de tilhørende identifikasjons-

kodene, skal inngå i et register som skal opprettes, forvaltes og oppdateres av vedkommende ID-utsteder. 

4. I behørig begrunnede tilfeller kan medlemsstatene kreve at ID-utstederen deaktiverer identifikasjonskoden for maskiner.  

I slike tilfeller skal medlemsstaten underrette produsenter og importører om deaktiveringen samt om begrunnelsen for 

deaktiveringen. 

Artikkel 20 

Overføring av offline-flatfiler og registre 

1. ID-utstedere skal opprette offline-flatfiler samt registre for opplysningene nevnt i artikkel 14 nr. 2, artikkel 16 nr. 2 og 

artikkel 18 nr. 2 sammen med forklarende merknader om hvordan de er strukturert. 

2. Offline-flatfiler skal ikke være større enn to gigabyte per ID-utsteder. Hver linje i flatfilen skal inneholde én post med 

felter atskilt med skilletegn som komma eller tabulator.  



Nr. 15/112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.3.2022 

 

3. ID-utstedere skal sikre at en oppdatert kopi av alle offline-flatfiler, registre og tilhørende forklarende merknader overføres 

elektronisk via ruteren til det sekundære datalageret. 

4. Medlemsstatene kan tilpasse størrelsesgrensen for offline-flatfiler nevnt i nr. 2, idet det tas hensyn til både gjennomsnittlig 

størrelse på det tilgjengelige minnet installert på utstyr som brukes til kontroll av unike identifikatorer i frakoplet tilstand, og det 

samlede antallet ID-utstedere. 

KAPITTEL IV 

DATABÆRERE 

Artikkel 21 

Databærere for unike identifikatorer 

1. UI-er for enkeltpakninger skal kodes ved hjelp av minst én av følgende typer databærere: 

a) En optisk lesbar datamatrise med feilsøking og feilretting som tilsvarer eller er bedre enn det som oppnås med Data Matrix 

ECC200. Strekkoder som er i samsvar med ISO/IEC-standard 16022:2006, skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette 

nummer. 

b) En optisk lesbar QR-kode med en gjenopprettingskapasitet på ca. 30 %. Strekkoder som er i samsvar med ISO/IEC 

18004:2015, med feilrettingsnivå H, skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette nummer. 

c) En optisk lesbar DotCode med feilsøking og feilretting som tilsvarer eller er bedre enn det som oppnås med Reed-Solomon-

algoritmen for feilretting, der antall kontrolltegn (NC) er lik tre pluss antall datategn (ND) dividert med to 

(NC = 3 + ND/2). Strekkoder som er i samsvar med ISS DotCode Symbology Specification, offentliggjort av Association for 

Automatic Identification and Mobility («AIM») (versjon 3.0, august 2014), skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette 

nummer. 

2. Dersom UI-er for enkeltpakninger leveres elektronisk, har produsenter og importører ansvaret for at UI-er for 

enkeltpakninger kodes i samsvar med nr. 1. 

3. Dersom UI-er for enkeltpakninger leveres fysisk, har ID-utstederne ansvaret for at kodene som er opprettet i henhold til 

artikkel 8 nr. 2, kodes i samsvar med nr. 1. 

4. Som unntak fra nr. 1 kan produsenter og importører legge til tidsstempelet atskilt fra databæreren i formatet ÅÅMMDDhh 

som en kode som kan leses av mennesker. 

5. UI for samleemballasje skal kodes av markedsdeltakere ved hjelp av minst én av følgende typer databærere: 

a) En optisk lesbar datamatrise med feilsøking og feilretting som tilsvarer eller er bedre enn det som oppnås med Data Matrix 

ECC200. Strekkoder som er i samsvar med ISO/IEC-standard 16022:2006, skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette 

nummer. 

b) En optisk lesbar QR-kode med en gjenopprettingskapasitet på ca. 30 %. Strekkoder som er i samsvar med ISO/IEC 

18004:2015, med feilrettingsnivå H, skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette nummer. 

c) En optisk lesbar Code 128 med feilsøking som tilsvarer eller er bedre enn det som oppnås med algoritmen basert på 

tegnparitet for like/ulike tall — strek/mellomrom og kontrolltegn. Strekkoder som er i samsvar med ISO/IEC 15417:2007, 

skal formodes å oppfylle kravene angitt i dette nummer. 

6. For å skille databærerne nevnt i nr. 1 og 5 fra andre databærere på enkeltpakninger eller samleemballasje kan 

markedsdeltakerne tilføye merket «TTT» ved siden av slike databærere.  
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Artikkel 22 

Kvalitet på optiske databærere 

1. Markedsdeltakerne skal sikre at de optiske databærerne har høy lesbarhet. Kravene angitt i denne artikkelen skal formodes 

å være oppfylt dersom de optiske databærerne har en kvalitetsgrad på minst 3,5 i samsvar med ISO/IEC 15415:2011 for 

todimensjonale databærere eller i samsvar med ISO/IEC 15416:2016 for lineære symboler. 

2. Markedsdeltakerne skal sikre at de optiske databærerne kan forbli lesbare i minst fem år etter at de ble opprettet. 

Artikkel 23 

Kode som kan leses av mennesker 

1. Markedsdeltakerne skal sikre at hver databærer inneholder en kode som kan leses av mennesker, og som gir elektronisk 

tilgang til opplysningene om de unike identifikatorene som er lagret i datalagringssystemet. 

2. Dersom emballasjen er stor nok, skal koden som kan leses av mennesker, stå ved siden av den optiske databæreren med 

den unike identifikatoren. 

KAPITTEL V 

DATALAGRINGSSYSTEM 

Artikkel 24 

Komponenter i datalagringssystemet 

1. Datalagringssystemet skal bestå av følgende delsystemer: 

a) Datalagre som er opprettet for å lagre data om tobakksvarer fra enkeltstående produsenter og importører («primære 

datalagre»). 

b) Et datalager som inneholder en kopi av alle data som er lagret i det primære datalagringssystemet («sekundært datalager»). 

c) En rutingtjeneste («ruter») som opprettes og forvaltes av leverandøren av det sekundære datalagringssystemet. 

2. Delsystemene som er nevnt i nr. 1, skal være fullt ut samvirkende med hverandre, uavhengig av hvilken leverandør som 

brukes. 

Artikkel 25 

Datalagringssystemets generelle egenskaper 

1. Datalagringssystemet skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Det skal gjøre det mulig å integrere datalagringssystemet funksjonelt i sporingssystemet samt uavbrutt å utveksle data 

elektronisk mellom datalagringssystemet og andre relevante komponenter i sporingssystemet. 

b) Det skal gjøre det mulig å identifisere og autentisere tobakksvarer elektronisk for både enkeltpakninger og samleemballasje, 

i samsvar med kravene angitt i denne forordningen. 

c) Det skal gjøre det mulig å deaktivere unike identifikatorer automatisk i samsvar med bestemmelsene angitt i artikkel 5. 

d) Det skal sikre at opplysninger som markedsdeltakere og ID-utstedere registrerer og sender til datalagringssystemet, kan tas 

imot og lagres elektronisk, i samsvar med kravene i denne forordningen. 

e) Det skal sikre at data lagres i et tidsrom på minst fem år fra det tidspunktet dataene lastes opp i datalagringssystemet. 

f) Det skal gi mulighet for at markedsdeltakere, og på anmodning også medlemsstatene og Kommisjonen, automatisk mottar 

statusmeldinger, for eksempel ved vellykket gjennomføring, feil eller endringer i forbindelse med rapporteringen, i samsvar 

med kravene i denne forordningen.  
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g) Det skal gi mulighet for automatisk validering av meldinger fra markedsdeltakere, herunder avvisning av uriktige eller 

ufullstendige meldinger, særlig rapportering som gjelder ikke-registrerte eller kopierte unike identifikatorer, slik at 

opplysningene om alle avviste meldinger lagres i datalagringssystemet. 

h) Det skal sikre umiddelbar meldingsoverføring mellom alle komponentene i datalagringssystemet, i samsvar med kravene i 

denne forordningen, særlig når det gjelder den samlede svartiden for å sende bekreftelsesmeldinger fra datalagrings-

systemet, som skal være høyst 60 sekunder uten hensyn til hastigheten på internettilkoplingen for sluttbrukeren. 

i) Det skal sikre kontinuerlig tilgang til alle komponenter og tjenester med en månedlig oppetid på minst 99,5 % og ha 

tilstrekkelige reservesystemer. 

j) Det skal være beskyttet med sikkerhetsprosedyrer og -systemer som garanterer at tilgang til datalagrene og nedlasting av 

data som er lagret der, bare gis til personer som er godkjent i henhold til denne forordningen. 

k) Det skal være tilgjengelig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene og for Kommisjonen. Nasjonale forvaltere 

utpekt av medlemsstatene og Kommisjonens kontorer skal gis tilgangsrettigheter til å opprette, forvalte og tilbakekalle 

tilgangsrettigheter for datalagre og tilknyttede handlinger som er beskrevet i dette kapittel, via et grafisk brukergrensesnitt. 

Det grafiske brukergrensesnittet skal være forenlig med forordning (EU) nr. 910/2014, særlig de relevante gjenbrukbare 

løsningene som tilbys som moduler i henhold til telekommunikasjonsdelen i Ordningen for et sammenkoplet Europa. 

Nasjonale forvaltere utpekt av medlemsstatene skal kunne delegere tilgangsrettigheter til andre brukere som de har ansvar 

for. 

l) Det skal gjøre det mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å laste ned fullstendige og utvalgte datasett som er lagret i et 

datalager. 

m) Det skal inneholde et fullstendig register («revisjonsspor») over alle handlinger i tilknytning til de lagrede dataene, med 

opplysninger om brukerne som har utført disse handlingene, og om handlingenes art, herunder historikk over brukertilgang. 

Revisjonssporet skal opprettes når dataene lastes opp for første gang og skal, uten at det berører eventuelle ytterligere 

nasjonale krav, opprettholdes i minst fem år. 

2. Data som er lagret i datalagringssystemet, skal brukes bare for formålene nevnt i direktiv 2014/40/EU og denne 

forordningen. 

Artikkel 26 

Primære datalagre 

1. Hver produsent og importør skal sikre at det opprettes et primært datalager. For dette formål skal hver produsent og 

importør inngå avtale med en uavhengig tredjepartsleverandør, i samsvar med avtalebestemmelsene som er angitt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2018/573(1). Valget av uavhengig tredjepart skal foregå i samsvar med saksbehandlingsreglene 

fastsatt i del A i vedlegg I. 

2. Hvert primære datalager skal utelukkende inneholde opplysninger som gjelder tobakksvarer fra produsenten eller 

importøren som har inngått avtale om datalageret. 

3. Når det primære datalageret mottar data på grunnlag av rapportering eller av en annen tillatt grunn, skal de omgående 

videresendes til det sekundære datalageret. 

4. De primære datalagrene skal oversende alle de dataene de har mottatt, til det sekundære datalageret i det dataformatet og i 

henhold til de bestemmelsene om datautveksling som defineres av det sekundære datalageret. 

5. Primære datalagre skal lagre data i samsvar med den felles datakatalogen som det sekundære datalageret stiller til 

rådighet. 

6. Medlemsstatene, Kommisjonen og eksterne revisorer som er godkjent av Kommisjonen, skal kunne gjøre grunnleggende 

søk i tilknytning til alle de dataene som er lagret i et primært datalager.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om sentrale elementer i avtaler om datalagring som skal inngås som 

en del av et sporingssystem for tobakksvarer (EUT L 96 av 16.4.2018, s. 1). 
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Artikkel 27 

Sekundært datalager 

1. Det skal opprettes et sentralt sekundært datalager som inneholder en kopi av alle de dataene som lagres i primære 

datalagre. Operatøren av det sekundære datalageret skal utpekes blant leverandørene av primære datalagre etter framgangs-

måten angitt i del B i vedlegg I. 

2. Det sekundære datalageret skal ha grafiske og ikke-grafiske brukergrensesnitt som gjør det mulig for medlemsstatene og 

Kommisjonen å få tilgang til og søke i de dataene som er lagret i datalagringssystemet, ved hjelp av alle allment tilgjengelige 

søkefunksjoner for databaser, særlig ved å utføre følgende handlinger via fjerntilkopling: 

a) Innhente opplysninger om én eller flere unike identifikatorer, herunder sammenligning og krysskontroll av flere unike 

identifikatorer og de tilhørende opplysningene, særlig hvor de befinner seg i forsyningskjeden. 

b) Opprette lister og statistikk, f.eks. over varelagre og inngående/utgående strømmer, som gjelder én eller flere deler av 

rapporteringsopplysningene som er oppført som datafelter i vedlegg II. 

c) Identifisere alle tobakksvarer som en markedsdeltaker har rapportert til systemet, herunder produkter som er rapportert som 

tilbakekalt, trukket tilbake, stjålet, forsvunnet eller beregnet på destruering. 

3. Brukergrensesnittene som er nevnt i nr. 2, skal gjøre det mulig for hver medlemsstat og Kommisjonen å fastsette særlige 

regler for 

a) automatisk varsling basert på unntak og bestemte rapporteringshendelser, f.eks. brå svingninger eller uregelmessigheter i 

handelen, forsøk på å innføre kopier av unike identifikatorer i systemet, deaktivering av de identifikatorene som er nevnt i 

artikkel 15 nr. 4, artikkel 17 nr. 4 og artikkel 19 nr. 4, eller når et produkt angis som stjålet eller forsvunnet av 

markedsdeltakere, 

b) mottak av periodiske rapporter basert på en kombinasjon av delene av rapporteringsopplysningene som er oppført som 

datafelter i vedlegg II. 

4. Automatisk varsling og periodiske rapporter som er nevnt i nr. 3, skal videresendes til mottakeradresser angitt av 

medlemsstatene og Kommisjonen, for eksempel individuelle e-postadresser og/eller internettprotokolladresser (IP-adresser) 

som tilhører eksterne systemer som brukes og forvaltes av nasjonale myndigheter eller Kommisjonen. 

5. Brukergrensesnittene som er nevnt i nr. 2, skal gjøre det mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å opprette 

fjernkopling til de dataene som er lagret i datalagringssystemet, ved hjelp av analytisk programvare etter eget valg. 

6. Brukergrensesnittene som er nevnt i nr. 2, skal være på Unionens offisielle EU-språk. 

7. Den samlede svartiden for datalageret for et gitt søk eller en hendelse som utløser et varsel, skal uten hensyn til 

hastigheten på internettilkoplingen for sluttbrukeren være høyst fem sekunder for data som ble lagret for mindre enn to år siden, 

og høyst ti sekunder for data som ble lagret for to år siden eller mer, for minst 99 % av alle søk og automatiske varsler som er 

fastsatt i henhold til nr. 2 og 3. 

8. Den samlede tiden fra rapporteringsdata kommer inn til de blir tilgjengelige via det grafiske og ikke-grafiske grensesnittet 

i de primære og sekundære datalagrene, skal være høyst 60 sekunder for minst 99 % av alle dataoverføringer. 

9. Datalageret skal gjøre det mulig å motta, lagre og gjøre tilgjengelig offline-flatfiler med henblikk på oppdatering av 

kontrollutstyr som medlemsstatene bruker til dekoding av unike identifikatorer i frakoplet tilstand. 

10. Leverandøren av det sekundære datalageret skal opprette og vedlikeholde et register over opplysningene som overføres til 

datalageret i samsvar med artikkel 20 nr. 3. En oversikt over opplysningene som er lagret i registeret, skal oppbevares så lenge 

sporingssystemet er i drift. 

11. Medlemsstatene og Kommisjonen skal beholde retten til å inngå ytterligere tjenestenivåavtaler med leverandøren av det 

sekundære datalageret med sikte på å inngå avtale med sistnevnte om å utføre ytterligere tjenester som ikke er omfattet av 

denne forordningen. Leverandøren av det sekundære datalageret kan pålegge forholdsmessige avgifter for å levere slike 

ytterligere tjenester.  
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12. Datalagringstjenestene som leveres til medlemsstatene og Kommisjonen i henhold til denne artikkelen, skal være 

forenlige med forordning (EU) nr. 910/2014 og særlig gjøre det mulig å bruke gjenbrukbare løsninger som tilbys som moduler i 

henhold til telekommunikasjonsdelen i Ordningen for et sammenkoplet Europa. 

Artikkel 28 

Samordningsoppgaver for leverandøren av det sekundære datalageret 

1. Leverandøren som driver det sekundære datalageret, skal oversende en liste over spesifikasjoner som kreves for 

datautveksling med det sekundære datalageret og ruteren, til leverandørene som driver de primære datalagrene, ID-utstederne 

og markedsdeltakerne. Alle spesifikasjoner skal være basert på allment tilgjengelige åpne standarder. 

Listen nevnt i første ledd skal oversendes senest to måneder etter datoen da leverandøren som driver det sekundære datalageret, 

ble valgt. 

2. På grunnlag av opplysningene oppført i vedlegg II skal leverandøren som driver det sekundære datalageret, opprette en 

felles datakatalog. Den felles datakatalogen skal vise til beskrivelser av datafelter i et format som kan leses av mennesker. Den 

felles datakatalogen skal oversendes til leverandørene som driver de primære datalagrene, senest to måneder etter datoen da 

leverandøren som driver det sekundære datalageret, ble valgt. 

3. Når det er nødvendig for å sikre effektiv drift av datalagringssystemet i samsvar med kravene i denne forordningen, skal 

leverandøren som driver det sekundære datalageret, oppdatere listen nevnt i nr. 1 og den felles datakatalogen nevnt i nr. 2. 

Leverandørene som driver de primære datalagrene, skal underrettes om en slik oppdatering minst to måneder før oppdateringen 

gjennomføres i systemet. 

Artikkel 29 

Ruter 

1. Leverandøren av det sekundære datalageret skal opprette og forvalte en ruter. 

2. Data skal utveksles mellom ruteren og de primære og sekundære datalagrene i det dataformatet og i henhold til de 

bestemmelsene om datautveksling som defineres av ruteren. 

3. Data skal utveksles mellom ruteren og en ID-utsteder i det dataformatet og i henhold til de bestemmelsene om 

datautveksling som defineres av ruteren. 

4. Andre markedsdeltakere enn produsenter og importører skal sende opplysningene som registreres i henhold til artikkel 15 

i direktiv 2014/40/EU og i samsvar med denne forordningen, til ruteren, som skal overføre dem til det primære datalageret, som 

brukes av produsenten eller importøren av de aktuelle tobakksvarene. En kopi av disse dataene skal overføres umiddelbart til 

det sekundære datalagringssystemet. 

Artikkel 30 

Kostnader ved datalagringssystemet 

1. Alle kostnader knyttet til datalagringssystemet nevnt i artikkel 24 nr. 1, herunder kostnader som følge av opprettelse, drift 

og vedlikehold av systemet, skal dekkes av produsenter og importører av tobakksvarer. Disse kostnadene skal være rettferdige, 

rimelige og stå i forhold til 

a) tjenestene som leveres, og 

b) det antallet UI-er for enkeltpakninger som det søkes om i et bestemt tidsrom. 

2. De relevante kostnadene til opprettelse, drift og vedlikehold av det sekundære datalageret og ruteren skal overføres til 

produsenter og importører av tobakksvarer gjennom kostnadene som leverandørene av de primære datalagrene pålegger dem.  
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Artikkel 31 

Frist for opprettelse av datalagringssystemet 

Datalagringssystemet skal være opprettet og klart til prøving senest 20. mars 2019. 

KAPITTEL VI 

REGISTRERING OG OVERFØRING 

Artikkel 32 

Registrering og overføring av opplysninger om produktenes bevegelser 

1. For å gjøre det mulig å bestemme den faktiske forsendelsesruten for enkeltpakninger som er framstilt i eller importert til 

Unionen, skal markedsdeltakerne registrere følgende hendelser: 

a) Påføring av UI-er for enkeltpakninger på slike enkeltpakninger. 

b) Påføring av UI-er for samleemballasje på slik emballasje. 

c) Avsendelse av tobakksvarer fra et anlegg. 

d) Tobakksvarenes ankomst til et anlegg. 

e) Omlasting. 

2. Produsenter og importører skal overføre opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 nr. 3.1–3.5 i vedlegg II, i det 

formatet som angis der, til det primære datalageret som de har inngått avtale om. Alle andre markedsdeltakere skal overføre 

opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 nr. 3.1–3.5 i vedlegg II, i det formatet som angis der, via ruteren. 

3. Når samleemballasje som er merket i henhold til artikkel 10 nr. 4, deles opp og en markedsdeltaker har til hensikt å bruke 

om igjen en UI for samleemballasje i forbindelse med framtidig virksomhet, skal produsenter og importører overføre 

opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 nr. 3.6 i vedlegg II, i det formatet som angis der, til det primære datalageret 

som de har inngått avtale om. Alle andre markedsdeltakere skal overføre opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 

nr. 3.6 i vedlegg II, i det formatet som angis der, via ruteren. 

4. Ved levering til flere første detaljsalgssteder ved hjelp av varebil, skal produsenter og importører overføre opplysningene 

som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 nr. 3.7 i vedlegg II, i det formatet som angis der, til det primære datalageret som de har 

inngått avtale om. Alle andre markedsdeltakere skal overføre opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 3 nr. 3.7 i 

vedlegg II, i det formatet som angis der, via ruteren. 

5. Ved avsendelse og omlasting av enkeltpakninger eller samleemballasje med tobakksvarer med en samlet vekt på under 

10 kg som er beregnet på stater utenfor Unionen, kan medlemsstatene der avsenderanlegget ligger, tillate at registrerings-

forpliktelsen nevnt i nr. 1 bokstav c)–e) oppfylles ved at det gis tilgang til opplysningene i logistikk- eller postoperatørens eget 

sporingssystem. 

6. Dersom tobakksvarer destrueres eller blir stjålet etter at de er påført den unike identifikatoren, skal markedsdeltakerne 

omgående sende en anmodning om deaktivering i samsvar med de spesifikasjonene og det formatet som er angitt i kapittel II 

avsnitt 2 nr. 2.3 i vedlegg II. 

7. Opplysningene om hendelsen skal anses å være overført på riktig måte når det primære datalageret eller ruteren har 

bekreftet at opplysningene er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde en tilbakekallingskode som markedsdeltakeren skal bruke 

dersom den opprinnelige meldingen må annulleres. 

Artikkel 33 

Registrering og overføring av transaksjonsopplysninger 

1. For å gjøre det mulig å bestemme transaksjonsopplysningene som er nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav j) og k) i direktiv 

2014/40/EU, skal markedsdeltakerne registrere følgende hendelser: 

a) Utstedelse av ordrenummer. 

b) Utstedelse av faktura. 

c) Mottak av betaling.  
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2. Produsenter og importører skal overføre opplysningene som er nevnt i kapittel II avsnitt 4 i vedlegg II, i det formatet som 

angis der, til det primære datalageret som de har inngått avtale om. Alle andre markedsdeltakere skal overføre opplysningene 

som er nevnt i kapittel II avsnitt 4 i vedlegg II, i det formatet som angis der, via ruteren. 

3. Ansvaret for å registrere og overføre opplysningene som er nevnt i nr. 2, skal påhvile selgeren. 

4. Opplysningene som er nevnt i nr. 2, skal anses å være overført på riktig måte når de primære datalagrene eller ruteren har 

bekreftet at opplysningene er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde en tilbakekallingskode som markedsdeltakeren skal bruke 

dersom den opprinnelige meldingen må annulleres. 

Artikkel 34 

Frist for overføring av nødvendige opplysninger 

1. Markedsdeltakere skal overføre opplysningene som er nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a), b) og d), artikkel 32 nr. 3 og 4 

og artikkel 33 nr. 1, innen tre timer etter at hendelsen inntraff. Opplysningene nevnt i artikkel 32 skal overføres i den 

rekkefølgen som hendelsene inntreffer. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal hendelsene som er nevnt i artikkel 33, anses å ha inntruffet på det tidspunktet de første gang 

kan knyttes til de relevante enkeltpakningene. 

3. Markedsdeltakere skal overføre opplysningene om avsendelse av tobakksvarer fra et anlegg og omlasting som er nevnt i 

artikkel 32 nr. 1 bokstav c) og e), senest 24 timer før hendelsen inntreffer. 

4. Som unntak fra nr. 1, kan markedsdeltakerne overføre opplysningene som er nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav a), b) og d), 

artikkel 32 nr. 3 og 4 og artikkel 33 nr. 1, innen 24 timer etter at hendelsen inntraff, dersom de oppfyller ett av følgende vilkår: 

a) De eller, dersom det er relevant, den foretaksgruppen som de tilhører, håndterte mindre enn 120 millioner UI-er for 

enkeltpakninger på unionsplan i løpet av foregående kalenderår. 

b) De er små og mellomstore bedrifter som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF. 

5. Nr. 1 får anvendelse fra 20. mai 2028. Fram til nevnte dato kan alle markedsdeltakere overføre opplysningene som er 

nevnt i nr. 1, innen 24 timer etter at hendelsen inntraff. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 35 

Uavhengighet 

1. ID-utstedere og leverandører av datalagringstjenester og innretninger mot ulovlige inngrep samt deres eventuelle 

underleverandører skal være uavhengige og utføre sine oppgaver på en upartisk måte. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal følgende kriterier brukes til å vurdere uavhengighet: 

a) Uavhengighet av tobakksindustrien med hensyn til juridisk form, organisasjon og beslutningstaking. Særlig skal det 

vurderes om foretaket eller foretaksgruppen står under direkte eller indirekte kontroll av tobakksindustrien, herunder som 

mindretallsaksjeeier. 

b) Uavhengighet av tobakksindustrien når det gjelder økonomiske vilkår, et kriterium som antas å være oppfylt dersom 

foretaket eller foretaksgruppen før de påtok seg sine oppgaver har fått mindre enn 10 % av årsomsetningen på verdensbasis, 

eksklusive merverdiavgift og andre indirekte skatter, fra varer og tjenester til tobakksektoren i løpet av de to siste 

kalenderårene, noe som kan bestemmes på grunnlag av de seneste godkjente årsregnskapene. For hvert etterfølgende 

kalenderår skal årsomsetningen på verdensbasis, eksklusive merverdiavgift og andre indirekte skatter, fra varer og tjenester 

til tobakksektoren, ikke overstige 20 %.  
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c) Ingen interessekonflikter med tobakksindustrien for personer med ansvar for foretakets eller foretaksgruppens ledelse, 

herunder medlemmer av styret eller andre styringsorganer. Særlig 

1) skal de ikke ha deltatt i foretaksstrukturer i tobakksindustrien i de siste fem årene, 

2) skal de opptre uavhengig av alle økonomiske eller ikke-økonomiske interesser med forbindelse til tobakksindustrien, 

herunder aksjeeierskap, deltakelse i private pensjonsordninger eller interesser som partnere, ektefeller eller slektninger i 

rett opp- og nedadstigende linje har. 

3. Dersom ID-utstedere, leverandører av datalagringstjenester og leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep benytter 

seg av underleverandører, skal de fortsatt være ansvarlige for å sikre at disse underleverandørene oppfyller kriteriene for 

uavhengighet som er angitt i nr. 2. 

4. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 3 nr. 8 bokstav a) kan medlemsstatene og også Kommisjonen kreve 

at ID-utstedere, leverandører av datalagringstjenester og leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep, herunder deres 

eventuelle underleverandører, skal framlegge den dokumentasjonen som er nødvendig for å vurdere om de oppfyller kriteriene 

som er angitt i nr. 2. Denne dokumentasjonen kan inneholde årlige erklæringer om samsvar med kriteriene for uavhengighet 

som er angitt i nr. 2. Medlemsstatene og Kommisjonen kan kreve at de årlige erklæringene inneholder en fullstendig liste over 

tjenester som er levert til tobakksindustrien i løpet av det siste kalenderåret, samt individuelle erklæringer om økonomisk 

uavhengighet av tobakksindustrien fra alle medlemmer av den uavhengige leverandørens ledelse. 

5. De berørte medlemsstatene og Kommisjonen skal omgående underrettes om enhver endring i omstendighetene knyttet til 

kriteriene som er nevnt i nr. 2, som kan påvirke uavhengigheten til ID-utstedere, leverandører av datalagringstjenester og 

leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep (herunder deres eventuelle underleverandører), og som vedvarer i to 

påfølgende kalenderår. 

6. Dersom opplysningene som er innhentet i samsvar med nr. 4, eller underretningen som er nevnt i nr. 5, viser at 

leverandører av datalagringstjenester og leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep (herunder deres eventuelle 

underleverandører), ikke lenger oppfyller kravene angitt i nr. 2, skal medlemsstatene og, når det gjelder leverandøren av det 

sekundære datalageret, Kommisjonen innen rimelig tid og senest innen utgangen av kalenderåret som følger etter det 

kalenderåret da opplysningene eller underretningen ble mottatt, treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at kriteriene 

nevnt i nr. 2 blir oppfylt. 

7. ID-utstedere, leverandører av datalagringstjenester og leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep skal omgående 

underrette de berørte medlemsstatene og Kommisjonen om eventuelle trusler eller andre forsøk på å utøve utilbørlig påvirkning 

som faktisk eller potensielt kan undergrave deres uavhengighet. 

8. Offentlige myndigheter eller offentligrettslige foretak samt deres underleverandører skal anses å være uavhengige av 

tobakksindustrien. 

9. Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå framgangsmåtene for utpeking av ID-utstedere, leverandører av datalag-

ringstjenester og leverandører av innretninger mot ulovlige inngrep samt for overvåkingen av at de oppfyller kriteriene for 

uavhengighet som er angitt i nr. 2, med henblikk på å vurdere om de oppfyller kravene i artikkel 15 i direktiv 2014/40/EU og 

denne forordningen. Konklusjonene av gjennomgåelsen skal offentliggjøres av Kommisjonen og inngå i rapporten om 

anvendelsen av direktiv 2014/40/EU som er fastsatt i henhold til artikkel 28 i nevnte direktiv. 

Artikkel 36 

Sikkerhet og interoperabilitet for kommunikasjon og opplysninger 

1. All elektronisk kommunikasjon som er fastsatt i henhold til denne forordningen, skal gjennomføres ved hjelp av sikre 

kommunikasjonsmidler. Gjeldende sikkerhetsprotokoller og regler for tilkopling skal være basert på allment tilgjengelige åpne 

standarder. De skal fastsettes av 

a) ID-utstederen når det gjelder kommunikasjon mellom ID-utstederen og de markedsdeltakerne som registrerer seg hos ID-

utstederen eller søker om unike identifikatorer, 

b) leverandørene av de primære datalagrene når det gjelder kommunikasjon mellom de primære datalagrene og produsentene 

eller importørene, 
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c) leverandøren av det sekundære datalageret når det gjelder kommunikasjon mellom det sekundære datalageret og ruteren og 

i) ID-utstederne, 

ii) de primære datalagrene og 

iii) de markedsdeltakerne som bruker ruteren, dvs. andre markedsdeltakere enn produsenter og importører. 

2. Leverandører av primære og sekundære datalagre skal være ansvarlige for de lagrede dataenes sikkerhet og integritet. 

Dataportabilitet skal sikres i samsvar med den felles datakatalogen som er fastsatt i artikkel 28. 

3. Ved all dataoverføring er avsenderen ansvarlig for at de overførte dataene er fullstendige. For at avsenderen skal ha 

oppfylt denne forpliktelsen, skal mottakeren bekrefte at de overførte dataene er mottatt, herunder med en kontrollsumverdi for 

hvor mange data som faktisk er overført, eller en hvilken som helst alternativ ordning som gjør det mulig å validere 

overføringens integritet, særlig hvor fullstendig den er. 

Artikkel 37 

Overgangsbestemmelse 

1. Sigaretter og rulletobakk som ble framstilt i Unionen eller importert til Unionen før 20. mai 2019 og ikke er påført UI-er 

for enkeltpakninger i samsvar med artikkel 6, kan fortsatt omsettes fritt fram til 20. mai 2020. Forpliktelsene nevnt i kapittel VI 

får ikke anvendelse på disse tobakksvarene som fortsatt kan omsettes fritt, men som ikke er påført UI-er for enkeltpakninger. 

2. Andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk som ble framstilt i Unionen eller importert til Unionen før 20. mai 2024 

og ikke er merket med UI-er for enkeltpakninger i samsvar med artikkel 6, kan fortsatt omsettes fritt fram til 20. mai 2026. 

Forpliktelsene nevnt i kapittel VI får ikke anvendelse på disse tobakksvarene som fortsatt kan omsettes fritt, men som ikke er 

påført UI-er for enkeltpakninger. 

Artikkel 38 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

FRAMGANGSMÅTE FOR UTVELGING AV UAVHENGIGE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV 

DATALAGRINGSSYSTEMER 

DEL A 

Følgende framgangsmåte får anvendelse på utvelgingen av en uavhengig tredjepartsleverandør med ansvar for driften av et 

primært datalager: 

1. Hver produsent og importør av sigaretter og rulletobakk skal senest to måneder etter at delegert forordning (EU) 2018/573 

er trådt i kraft, underrette Kommisjonen om 

a) identiteten til den tredjeparten som produsenten eller importøren foreslår å utpeke til å drive et primært datalager 

(heretter kalt «den foreslåtte leverandøren»), og 

b) et utkast til avtale om datalagring som inneholder de sentrale elementene som er angitt i den delegerte forordning, og 

som skal godkjennes av Kommisjonen. 

2. Underretningen skal følges av 

a) den skriftlige erklæringen om teknisk og driftsmessig sakkunnskap som er nevnt i artikkel 4 i delegert forordning (EU) 

2018/573, 

b) den skriftlige erklæringen om juridisk og økonomisk uavhengighet som er nevnt i artikkel 8 i delegert forordning (EU) 

2018/573, og 

c) en tabell som viser sammenhengen mellom avtalevilkårene og kravene som er angitt i delegert forordning (EU) 

2018/573. 

3. Kommisjonen skal innen tre måneder etter at underretningen er mottatt, og på grunnlag av en undersøkelse av den foreslåtte 

leverandørens egnethet, særlig når det gjelder uavhengighet og teknisk kapasitet som nevnt i artikkel 15 nr. 8 i direktiv 

2014/40/EU, godkjenne eller forkaste den foreslåtte leverandøren og utkastet til avtale. Dersom Kommisjonen ikke svarer 

innen denne fristen, skal leverandøren og utkastet til avtale anses som godkjent. 

4. Dersom Kommisjonen ikke godkjenner den foreslåtte leverandøren eller utkastet til avtale, eller dersom den anser at avtalen 

ikke inneholder de sentrale elementene som er angitt i delegert forordning (EU) 2018/573, skal den berørte produsenten 

eller importøren innen én måned etter at vedkommende er underrettet av Kommisjonen, foreslå en alternativ leverandør 

og/eller gjøre nødvendige endringer i utkastet til avtale, som Kommisjonen deretter skal ta stilling til. 

5. Når den foreslåtte leverandøren og utkastet til avtale er godkjent, skal produsentene og importørene innen to uker etter 

godkjenningen framlegge i elektronisk format 

a) en kopi av avtalen som er undertegnet av begge parter, og 

b) erklæringene som skal framlegges som en del av avtalen i henhold til artikkel 4 og 8 i delegert forordning (EU) 

2018/573. 

6. Produsenter og importører av andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk skal senest 31. desember 2022 underrette 

Kommisjonen om identiteten til den foreslåtte leverandøren, et utkast til avtale om datalagring som inneholder de sentrale 

elementene som er angitt i delegert forordning (EU) 2018/573, og som skal godkjennes av Kommisjonen, samt den 

ytterligere dokumentasjonen nevnt i nr. 2. 

7. Leverandøren som utpekes til å drive det primære datalageret, skal integrere sitt datalager i sporingssystemet først når den 

godkjente avtalen er inngått. 

8. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over meldte og godkjente tredjeparter på et nettsted. 

9. Enhver endring av de sentrale elementene i avtalen, som definert i delegert forordning (EU) 2018/573, skal godkjennes av 

Kommisjonen. Alle andre endringer av avtalen skal kreve forhåndsmelding til Kommisjonen. 
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DEL B 

Følgende framgangsmåte får anvendelse på utvelgingen av en uavhengig tredjepart med ansvar for driften av det sekundære 

datalagringssystemet: 

1. Kommisjonen skal innen seks måneder etter at delegert forordning (EU) 2018/573 er trådt i kraft, utpeke blant 

leverandørene av primære datalagre som er godkjent i samsvar med del A, en leverandør som får i oppgave å drive det 

sekundære datalageret (heretter kalt «operatøren av det sekundære datalageret») med sikte på å utføre tjenestene som er 

fastsatt i kapittel V i denne forordningen. 

2. Utpekingen av operatøren av det sekundære datalageret skal bygge på en vurdering av objektive kriterier og skal finne sted 

senest åtte måneder etter at delegert forordning (EU) 2018/573 er trådt i kraft. 

3. Kommisjonen skal offentliggjøre resultatet av utpekingen av operatøren av det sekundære datalageret på et nettsted. 

4. Hver leverandør av primære datalagre som er utpekt i samsvar med del A, skal inngå en egen avtale med leverandøren som 

er utpekt til å drive det sekundære datalageret, med sikte på å utføre tjenestene som er fastsatt i kapittel V i denne 

forordningen. 

5. Avtalene skal undertegnes og framlegges for Kommisjonen innen én måned etter datoen for utpekingen. 

DEL C 

Følgende krav får anvendelse i tillegg til framgangsmåtene for utvelging som er beskrevet i del A og B: 

1. Dersom avtaleforholdet mellom en produsent eller en importør og leverandøren av et primært datalager, uansett årsak, 

heves eller forventes å bli hevet av én av avtalepartene, også dersom kriteriene for uavhengighet som er fastsatt i 

artikkel 35, ikke er oppfylt, skal produsenten eller importøren umiddelbart underrette Kommisjonen om denne hevingen 

eller forventede hevingen, og så snart den er kjent, om datoen for underretning om hevingen og datoen for når hevingen trer 

i kraft. Produsenten eller importøren skal foreslå for og underrette Kommisjonen om en annen leverandør så snart det er 

praktisk mulig, og senest tre måneder før datoen for heving av den gjeldende avtalen. Den nye leverandøren skal utpekes i 

samsvar med nr. 2–7 i del A. 

2. Dersom operatøren av det sekundære datalageret melder fra om sin hensikt om å avslutte driften av datalageret i samsvar 

med avtalene som er inngått i henhold til nr. 4 i del B, skal operatøren umiddelbart underrette Kommisjonen om dette og 

om datoen for når hevingen trer i kraft. 

3. Dersom forholdet som er nevnt i nr. 1, gjelder leverandøren som er utpekt til å drive det sekundære datalageret, skal 

avtalene om driften av det sekundære datalageret som er inngått i samsvar med nr. 4 i del B, deretter heves av partene. 

4. I tilfellene nevnt i nr. 2 og 3 skal Kommisjonen utpeke en annen operatør så snart det er praktisk mulig, og senest tre 

måneder før datoen for heving av den gjeldende avtalen. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Viktige meldinger som markedsdeltakerne skal sende 

Meldingene som kreves for reguleringsformål, skal inneholde minst de datafeltene som er oppført i dette vedlegg. Både ID-

utstedere og leverandører av datalagre (herunder ruteren) kan beslutte å utvide meldingsinnholdet av rent tekniske årsaker for å 

sikre et velfungerende sporingssystem for tobakksvarer. 

Meldinger som er oppført i dette vedlegg, omfatter ikke meldinger som ID-utstedere og leverandører av datalagre (herunder 

ruteren) skal sende tilbake til markedsdeltakerne, for eksempel mottakskvitteringer. 

Alle meldinger som genereres i sporingssystemet for tobakksvarer, skal identifisere avsenderen og inneholde et tidsstempel med 

en nøyaktighet på ett sekund (se datatypen Time(L)). ID-utstedere og leverandører av datalagre (herunder ruteren) skal 

tidsstemple hver mottatt melding med en nøyaktighet på ett sekund. 

KAPITTEL I 

FELTBESKRIVELSER 

AVSNITT 1 

Datatype 

Datatype Beskrivelse Eksempel 

ARC Administrativ referansekode (ARC) eller etterfølgende kode vedtatt i 

henhold til systemet for omsetning og kontroll av varer belagt med 

særavgift (EMCS) 

«15GB0123456789ABCDEF0» 

aUI Unik identifikator for samleemballasje kodet med 

enten 

oppsettet av invarianter i ISO646:1991 og bestående av fire blokker: a) ID-

utstederens prefiks i samsvar med ISO15459-2:2015, b) serieelement i 

formatet fastsatt av ID-utstederen, c) tobakksanleggets identifikasjonskode i 

henhold til datatypen FID og d) tidsstempel i henhold til datatypen Time(s) 

eller 

oppsettet av invarianter i ISO646:1991 som utgjør en kode som er bygd opp 

i samsvar med ISO15459-1:2014 eller ISO15459-4:2014 (eller seneste 

tilsvarende standard) 

 

Boolean Boolsk verdi — «0» (usant/deaktivert) 

— «1» (sant/aktivert) 

Country Landkode i samsvar med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende 

standard) 

«DE» 

Currency Valutakode i samsvar med ISO 4217:2015 (eller seneste tilsvarende 

standard) 

«EUR» 

Date Dato i koordinert universell tid (UTC) i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD «2019-05-20» 

Decimal Tallverdier, desimaler tillatt «1» eller «2,2» eller «3,33» 
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Datatype Beskrivelse Eksempel 

EOID Markedsdeltakerens identifikasjonskode som tilsvarer formatet fastsatt av 

ID-utstederen, kodet i samsvar med oppsettet av invarianter i ISO646:1991 

 

FID Tobakksanleggets identifikasjonskode som tilsvarer formatet fastsatt av ID-

utstederen, kodet i samsvar med oppsettet av invarianter i ISO646:1991 

 

Integer Avrundede tallverdier, ingen desimaltall «1» eller «22» eller «333» 

MID Maskinens identifikasjonskode som tilsvarer formatet fastsatt av ID-

utstederen, kodet i samsvar med oppsettet av invarianter i ISO646:1991 

 

MRN Transitteringens referansenummer (MRN) er et unikt tollregistre-

ringsnummer. Det inneholder 18 sifre og består av følgende elementer: a) 

De to siste sifrene i årstallet for formell godkjenning av eksporten (ÅÅ), b) 

landkode i samsvar med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende 

standard) for medlemsstaten som deklarasjonen ble sendt til, c) unik 

identifikator for innførsel/import per år og land og d) et kontrollsiffer. 

«11IT9876AB88901235» 

SEED Særavgiftsnummer som består av følgende elementer: a) landkode i 

samsvar med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende standard) 

(f.eks. «LU») og b) elleve alfanumeriske tegn, om nødvendig utfylt med 

nuller til venstre (f.eks. «00000987ABC»). 

«LU00000987ABC» 

ITU Individuell transportenhetskode (f.eks. SSCC) opprettet i samsvar med 

ISO15459-1:2014 (eller seneste tilsvarende standard) 

«001234560000000018» 

Text Alfanumeriske verdier kodet i samsvar med ISO8859-15:1999 «abcde12345» 

Time(L) Koordinert universell tid (UTC) i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-

DDThh:mm:ssZ 

«2019-07-16T19:20:30Z» 

Time(s) Koordinert universell tid (UTC) i følgende format: ÅÅMMDDhh «19071619» 

TPID Tobakksvarens produktidentifikator (TP-ID) – et identifikasjonsnummer 

som brukes i EU-CEG-systemet i formatet NNNNN-NN-NNNNN 

«02565-16-00230» 

PN Produktnummer – et identifikasjonsnummer som brukes i EU-CEG-

systemet for å identifisere produktpresentasjoner (f.eks. produktets GTIN-

nummer (Global Trade Identification Number)) 

«00012345600012» 

upUI(L) Unik identifikator for enkeltpakninger kodet i samsvar med oppsettet av 

invarianter i ISO646:1991 og bestående av tre blokker: a) ID-utstederens 

prefiks i samsvar med ISO15459-2:2015, b) en midtblokk i formatet fastsatt 

av ID-utstederen og c) tidsstempel i henhold til datatypen Time(s) 
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Datatype Beskrivelse Eksempel 

upUI(s) Unik identifikator for enkeltpakninger kodet i samsvar med oppsettet av 

invarianter i ISO646:1991 og bestående av to blokker: a) ID-utstederens 

prefiks i samsvar med ISO15459-2:2015 og b) serieelement i formatet 

fastsatt av ID-utstederen (dvs. UI i et format som kan leses av mennesker, 

på enkeltpakningene) 

 

Year Årstall i koordinert universell tid (UTC) i følgende format: ÅÅÅÅ «2024» 

AVSNITT 2 

Kardinalitetstype 

Type Beskrivelse 

Simple (S) Enkeltverdi 

Multiple (M) Flere verdier 

AVSNITT 3 

Prioritetstype 

Type Beskrivelse 

Mandatory (M) Obligatorisk, variabelen må fylles ut for at meldingen skal kunne sendes 

Optional (O) Frivillig, variabelen gjelder tilleggsfelter som er frivillige 

KAPITTEL II 

MELDINGER 

AVSNITT 1 

Identifikasjonskoder for markedsdeltakere, anlegg og maskiner 

1.1. Søknad om identifikasjonskoder for markedsdeltakere 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-1 

 EO_Name1 Markedsdeltakerens registrerte 

navn 

Text S M  

 EO_Name2 Markedsdeltakerens alternative 

eller forkortede navn 

Text S O  

 EO_Address Markedsdeltakerens adresse – 

gatenavn, husnummer, post-

nummer, by 

Text S M  

 EO_CountryReg Land der markedsdeltakeren er 

registrert 

Country S M  
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 EO_Email Markedsdeltakerens e-postadresse 

som brukes til å informere om 

registreringsprosessen, herunder ett-

erfølgende endringer og annen nød-

vendig korrespondanse 

Text S M  

 VAT_R Angivelse av status for merverdi-

avgiftsregistrering 

Boolean S M 0 – Ingen 

merverdi-

avgiftsregistrering 

1 – Mva-nummer 

finnes 

 VAT_N Markedsdeltakerens mva-nummer Text S M dersom 

VAT_R = 1 

 

 TAX_N Markedsdeltakerens 

skatteregistreringsnummer 

Text S M dersom 

VAT_R = 0 

 

 EO_ExciseNumber1 Angivelse av om markedsdelta-

keren har et særavgiftsnummer 

utstedt av vedkommende myndighet 

for identifisering av personer/ 

lokaler 

Boolean S M 0 – Intet SEED-

nummer 

1 – SEED-nummer 

finnes 

 EO_ExciseNumber2 Markedsdeltakerens særavgifts-

nummer utstedt av vedkommende 

myndighet for identifisering av per-

soner/lokaler 

SEED S M dersom 

EO_ExciseNum

ber1 = 1 

 

 OtherEOID_R Angivelse av om markeds-

deltakeren er tildelt en identifika-

sjonskode av en annen ID-utsteder 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 OtherEOID_N Identifikasjonskoder for markeds-

deltakere som er tildelt av andre ID-

utstedere 

EOID M M dersom 

OtherEOID_R 

= 1 

 

 Reg_3RD Angivelse av om registreringen 

foretas på vegne av en aktør for et 

detaljsalgssted som ellers ikke 

deltar i handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den mar-

kedsdeltakeren som opptrer på 

vegne av en aktør for et detalj-

salgssted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 
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1.2. Korrigering av opplysninger om markedsdeltakerens identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-2 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 EO_Name1 Markedsdeltakerens registrerte navn Text S M  

 EO_Name2 Markedsdeltakerens alternative eller 

forkortede navn 

Text S O  

 EO_Address Markedsdeltakerens adresse – gate-

navn, postnummer og by 

Text S M  

 EO_CountryReg Land der markedsdeltakeren er reg-

istrert 

Country S M  

 EO_Email Markedsdeltakerens e-postadresse 

som brukes til å informere om regi-

streringsprosessen, herunder etterf-

ølgende endringer 

Text S M  

 VAT_R Angivelse av status for merverdi-

avgiftsregistrering 

Boolean S M 0 – Ingen 

merverdiavgiftsreg

istrering 

1 – Mva-nummer 

finnes 

 VAT_N Markedsdeltakerens mva-nummer Text S M dersom 

VAT_R = 1 

 

 TAX_N Markedsdeltakerens 

skatteregistreringsnummer 

Text S M dersom 

VAT_R = 0 

 

 EO_ExciseNumber1 Angivelse av om markedsdeltak-

eren har et særavgiftsnummer utst-

edt av vedkommende myndighet for 

identifisering av personer/lokaler 

Boolean S M 0 – Intet SEED-

nummer 

1 – SEED-nummer 

finnes 

 EO_ExciseNumber2 Markedsdeltakerens særavgifts-

nummer utstedt av vedkommende 

myndighet for identifisering av 

personer/lokaler 

SEED S M dersom 

EO_ExciseNum

ber1 = 1 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 OtherEOID_R Angivelse av om markedsdel-

takeren er tildelt en identifikasjons-

kode av en annen ID-utsteder 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 OtherEOID_N Identifikasjonskoder for markeds-

deltakere som er tildelt av andre ID-

utstedere 

EOID M M dersom 

OtherEOID_R 

= 1 

 

 Reg_3RD Angivelse av om registreringen 

foretas på vegne av en aktør for et 

detaljsalgssted som ellers ikke 

deltar i handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den mar-

kedsdeltakeren som opptrer på 

vegne av en aktør for et detalj-

salgssted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 

 

1.3. Sletting av en markedsdeltakers identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-3 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 Reg_3RD Angivelse av om registreringen 

foretas på vegne av en aktør for et 

detaljsalgssted som ellers ikke 

deltar i handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den marked-

sdeltakeren som opptrer på vegne 

av en aktør for et detaljsalgssted 

som ellers ikke deltar i handelen 

med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 
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1.4. Søknad om identifikasjonskoder for anlegg 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-4 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_Address Anleggets adresse – gatenavn,  

husnummer, postnummer og by 

Text S M  

 F_Country Land der anlegget ligger Country S M  

 F_Type Type anlegg Integer S M 1 – Framstillings-

sted med lager 

2 – Frittstående 

lager 

3 – Detaljsalgssted 

4 – Annet 

 F_Type_Other Beskrivelse av annet anlegg Text S M dersom 

F_Type = 4 

 

 F_Status Angivelse av om en del av anlegget 

har status som (sær)avgiftslager 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 F_ExciseNumber1 Angivelse av om anlegget har et 

særavgiftsnummer utstedt av ved-

kommende myndighet for identifis-

ering av personer/lokaler 

Boolean S M 0 – Intet SEED-

nummer 

1 – SEED-nummer 

finnes 

 F_ExciseNumber2 Anleggets særavgiftsnummer ut-

stedt av vedkommende myndighet 

for identifisering av personer/ 

lokaler 

SEED S M dersom 

F_Excise-

Number1 = 1 

 

 OtherFID_R Angivelse av om anlegget er tildelt 

en identifikasjonskode av en annen 

ID-utsteder 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja (bare mulig 

for anlegg utenfor 

EU) 

 OtherFID_N Anleggets identifikasjonskoder som 

er tildelt av andre ID-utstedere 

FID M M dersom 

OtherFID_R = 1 

 

 Reg_3RD Angivelse av om registreringen 

foretas på vegne av en aktør for et 

detaljsalgssted som ellers ikke 

deltar i handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja (bare mulig 

dersom F_Type = 

3) 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den mar-

kedsdeltakeren som opptrer på 

vegne av en aktør for et detalj-

salgssted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 

 

1.5. Korrigering av opplysninger om anleggets identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-5 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 F_Address Anleggets adresse - gatenavn, post-

nummer og by 

Text S M  

 F_Country Land der anlegget ligger Country S M  

 F_Type Type anlegg Integer S M 1 – 

Framstillingssted 

med lager 

2 – Frittstående 

lager 

3 – Detaljsalgssted 

4 – Annet 

 F_Type_Other Beskrivelse av annet anlegg Text S M dersom 

F_Type = 4 

 

 F_Status Angivelse av om en del av anlegget 

har status som (sær)avgiftslager 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 F_ExciseNumber1 Angivelse av om anlegget har et 

særavgiftsnummer utstedt av ved-

kommende myndighet for identifi-

sering av personer/lokaler 

Boolean S M 0 – Intet SEED- 

nummer 

1 – SEED-nummer 

finnes 

 F_ExciseNumber2 Anleggets særavgiftsnummer utstedt 

av vedkommende myndighet for 

identifisering av personer/lokaler 

SEED S M dersom 

F_ExciseNumber

1 = 1 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 OtherFID_R Angivelse av om anlegget er tildelt 

en identifikasjonskode av en annen 

ID-utsteder 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja (bare mulig 

for anlegg utenfor 

EU) 

 OtherFID_N Anleggets identifikasjonskoder som 

er tildelt av andre ID-utstedere 

FID M M dersom 

OtherFID_R = 1 

 

 Reg_3RD Angivelse av om registreringen 

foretas på vegne av en aktør for et 

detaljsalgssted som ellers ikke deltar 

i handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja (bare mulig 

dersom F_Type = 

3) 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den mar-

kedsdeltakeren som opptrer på 

vegne av en aktør for et detaljsalgs-

sted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 

 

1.6. Sletting av et anleggs identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-6 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 Reg_3RD Angivelse av om slettingen foretas 

på vegne av en aktør for et detalj-

salgssted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Reg_EOID Identifikasjonskode for den mar-

kedsdeltakeren som opptrer på 

vegne av en aktør for et detaljsalgs-

sted som ellers ikke deltar i 

handelen med tobakksvarer 

EOID S M dersom 

Reg_3RD = 1 
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1.7. Søknad om identifikasjonskoder for maskiner 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-7 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 M_Producer Maskinens produsent Text S M  

 M_Model Maskinens modell Text S M  

 M_Number Maskinens serienummer Text S M  

 M_Capacity Største kapasitet over en 24-timers 

produksjonssyklus uttrykt i enkelt-

pakninger 

Integer S M  

1.8. Korrigering av opplysninger om maskinens identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-8 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 M_ID Maskinens identifikasjonskode MID S M  

 M_Producer Maskinens produsent Text S M  

 M_Model Maskinens modell Text S M  

 M_Number Maskinens serienummer Text S M  

 M_Capacity Største kapasitet over en 24-timers 

produksjonssyklus uttrykt i enkelt-

pakninger 

Integer S M  
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1.9. Sletting av en maskins identifikasjonskode 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 1-9 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 EO_CODE Markedsdeltakerens bekreftelses-

kode som svar på registreringen av 

markedsdeltakeren 

Text S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 M_ID Maskinens identifikasjonskode MID S M  

AVSNITT 2 

Unike identifikatorer (UI-er) 

2.1. Søknad om UI-er for enkeltpakninger 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 2-1 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjon-

skode hos enheten som gir opplys-

ninger (enten EU-produsent eller 

EU-importør) 

EOID S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 Process_Type Angivelse av om produksjonsproses-

sen omfatter bruk av maskiner 

Boolean S M 0 – Nei (bare for 

produkter framstilt 

helt for hånd) 

1 – Ja 

 M_ID Maskinens identifikasjonskode MID S M dersom 

Process_Type = 

1 

 

 P_Type Type tobakksvare Integer S M 1 – Sigarett 

2 – Sigar 

3 – Sigarillo 

4 – Rulletobakk 

5 – Pipetobakk 

6 – Vannpipe-

tobakk 

7 – Tobakk til 

bruk i munnen 

8 – Nesetobakk 

9 – Skråtobakk 

10 – Ny 

tobakksvare 

11 – Annet 

(tobakksvare som 

ble brakt i 

omsetning før 

19. mai 2014, og 

som ikke omfattes 

av kategoriene 1-

9) 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 P_OtherType Beskrivelse av annen type tobakks-

vare 

Text S M dersom 

P_Type = 11 

 

 P_CN Kode i Den kombinerte nomenklatur 

(KN) 

Text S O  

 P_Brand Tobakksvarenavn Text S M  

 P_weight Enkeltpakningens gjennomsnittlige 

bruttovekt, inkludert emballasje, i 

gram med en nøyaktighet på  

0,1 gram 

Decimal S M  

 TP_ID Tobakksvarens produktidentifikator 

som brukes i EU-CEG-systemet 

TPID S M dersom 

Intended_Market 

er en EU-stat 

 

 TP_PN Tobakksvarenummer som brukes i 

EU-CEG-systemet 

PN S M dersom 

Intended_Market 

er en EU-stat 

 

 Intended_Market Land der detaljsalget er planlagt å 

finne sted 

Country S M  

 Intended_Route1 Angivelse av om tobakksvaren er 

planlagt flyttet over landegrenser 

med vei-/sjø-/lufttransport 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Intended_Route2 Det første landet som tobakksvaren 

kommer til med vei-/sjø-/luft-

transport etter at den har forlatt 

medlemsstaten der framstillingen 

finner sted, eller dit den importeres, 

fastsatt på grunnlag av en kontroll-

post henholdsvis på grensen, i neste 

sjøhavn eller i neste lufthavn 

Country S M dersom 

Intended_Route1 

= 1 

 

 Import Angivelse av om tobakksvaren 

importeres til EU 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Req_Quantity Antallet UI-er for enkeltpakninger 

som det søkes om 

Integer S M  

2.2. Søknad om UI-er for samleemballasje 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 2-2 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 Req_Quantity Antallet UI-er for samleemballasje 

som det søkes om 

Integer S M  
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2.3. Anmodning om deaktivering av UI-er 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 2-3 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 Deact_Type Deaktivering av UI-er for enkelt-

pakninger eller samleemballasje 

Integer S M 1 – UI-er for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er for 

samleemballasje 

 Deact_Reason1 Identifisering av årsaken til deak-

tiveringen 

Integer S M 1 – Produkt 

ødelagt 

2 – Produkt stjålet 

3 – UI ødelagt 

4 – UI stjålet 

5 – UI ikke brukt 

6 – Annet 

 Deact_Reason2 Beskrivelse av annen årsak Text S M dersom 

Deact_Reason1 

= 6 

 

 Deact_Reason3 Ytterligere beskrivelse av årsaken Text S O  

 Deact_upUI Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som skal deaktiveres 

upUI(s) M M dersom 

Deact_Type = 1 

 

 Deact_aUI Liste over UI-er for samleemballasje 

som skal deaktiveres 

aUI M M dersom 

Deact_Type = 2 

 

AVSNITT 3 

Registrering og overføring av opplysninger om produktenes bevegelser 

3.1. Påføring av UI-er for enkeltpakninger på slike enkeltpakninger 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-1 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 upUI_1 Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som skal registreres (full lengde) 

upUI(L) M M  

 upUI_2 Liste over tilsvarende UI-er for 

enkeltpakninger som skal registreres 

(i et format som kan leses av 

mennesker), angitt i samme rekke-

følge som upUI_1 

upUI(s) M M  

 upUI_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

3.2. Påføring av UI-er for samleemballasje på slik samleemballasje 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-2 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 aUI UI for samleemballasje aUI S M  

 Aggregation_Type Identifisering av samletype Integer S M 1 – Samling av 

UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – Bare samling 

av UI-er for 

samleemballasje 

3 – Samling av 

UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samle-

emballasje 

 Aggregated_UIs1 Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som skal samles 

upUI(L) M M dersom 

Aggregation_ 

Type = 1 eller 3 

 

 Aggregated_UIs2 Liste over UI-er for samleemballasje 

som skal samles ytterligere 

aUI M M dersom 

Aggregation_ 

Type = 2 eller 3 

 

 aUI_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  
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3.3. Avsendelse av tobakksvarer fra et anlegg 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-3 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 Event_Time Planlagt tidspunkt for når hendelsen 

skal inntreffe 

Time(s) S M  

 F_ID Avsenderanleggets identifikasjons-

kode 

FID S M  

 Destination_ID1 Angivelse av type bestemmelses-

sted: om bestemmelsesanlegget 

ligger på EUs territorium, og om det 

gjelder levering til en salgsautomat 

(VM) eller ved hjelp av en varebil 

(VV) som leverer til flere detalj-

salgssteder, i mengder som ikke er 

forhåndsbestemt før levering 

Integer S M 1 – Bestemmel-

sessted utenfor 

EU 

2 – Annet 

bestemmelsessted 

i EU enn VM – 

levering av fast 

mengde 

3 – VM(-er) i EU 

4 – Annet 

bestemmelsessted 

i EU enn VM – 

levering med VV 

 Destination_ID2 Bestemmelsesanleggets 

identifikasjonskode 

FID S M dersom 

Destination_ID1 

= 2 

 

 Destination_ID3 Bestemmelsesanleggets identifika-

sjonskode(r) – eventuelt flere 

salgsautomater 

FID M M dersom 

Destination_ID1 

= 3 

 

 Destination_ID4 Bestemmelsesanleggets identifika-

sjonskode(r) 

FID M M dersom 

Destination_ID1 

= 4 

 

 Destination_ID5 Bestemmelsesanleggets fullstendige 

adresse: gatenavn, husnummer, post-

nummer, by 

Text S M dersom 

Destination_ID1 

= 1 

 

 Transport_mode Transporttype som produktet forlater 

anlegget med, se Kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 684/2009, vedlegg 

II, kodeliste 7 

Integer S M 0 – Annet 

1 – Sjøtransport 

2 – Jernbane-

transport 

3 – Veitransport 

4 – Lufttransport 

5 – Postfor-

sendelse 

6 – Faste 

transportsystemer 

7 – Transport på 

innlands 

vannveier 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Transport_vehicle Identifisering av kjøretøyet (dvs. 

kjennemerker, tognummer, fly-/ 

rutenummer, skipsnavn eller annen 

identifikasjon) 

Text S M «n/a» er tillatt 

verdi dersom 

Transport 

_mode = 0 og 

produktet flyttes 

mellom 

nærliggende 

anlegg og leveres 

manuelt 

 Transport_cont1 Angivelse av om transporten er 

containertransport med bruk av en 

individuell transportenhetskode 

(f.eks. SSCC) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Transport_cont2 Containerens individuelle transport-

enhetskode 

ITU S M dersom 

Transport_cont1 

= 1 

 

 Transport_s1 Angivelse av om avsendelsen finner 

sted med en logistikk-/postoperatør 

som har sitt eget sporingssystem, 

som er godkjent av medlemsstaten 

der avsenderanlegget ligger. Bare 

for små mengder av tobakksvarer 

(varene som sendes, har en nettovekt 

på under 10 kg) beregnet på eksport 

til tredjestater 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Transport_s2 Logistikkoperatørens sporingsnum-

mer 

Text S M dersom 

Transport_s1 = 1 

 

 EMCS Avsendelse i henhold til systemet 

for omsetning og kontroll av varer 

belagt med særavgift (EMCS) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 EMCS_ARC Administrativ Referansekode (ARC) ARC S M dersom EMCS 

= 1 

 

 SAAD Forsendelse med et forenklet følge-

dokument, se kommisjonsforordning 

(EØF) nr. 3649/92 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 SAAD_number Referansenummer på deklarasjonen 

og/eller tillatelsen som vedkommen-

de myndighet må framlegge i best-

emmelsesmedlemsstaten før forflyt-

ningen begynner 

Text S M dersom SAAD 

= 1 

 

 Exp_Declaration Angivelse av om tollstedet har 

utstedt transitteringens referanse-

nummer (MRN) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Exp_ 

DeclarationNumber 

Transitteringens referansenummer 

(MRN) 

MRN S M dersom 

Exp_Declaration 

= 1 

 

 UI_Type Identifisering av UI-typer i forsen-

delsen (registrert på høyeste 

tilgjengelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og 

samleemballasje 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som forsendelsen omfatter 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som forsendelsen omfatter 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Dispatch_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

3.4. Tobakksvarenes ankomst til et anlegg 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-4 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 F_ID Identifikasjonskode for det anlegget 

som tobakksvarene ankommer til 

FID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 Product_Return Angivelse av om de produktene som 

ankommer, returneres som følge av 

helt eller delvis manglende levering 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 UI_Type Identifisering av UI-typer som er 

mottatt (registrert på høyeste tilgjen-

gelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samle-

emballasje 
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 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som er mottatt 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som er mottatt 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Arrival_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

3.5. Omlasting 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-5 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 Event_Time Planlagt tidspunkt for når hendelsen 

skal inntreffe 

Time(s) S M  

 Destination_ID1 Angivelse av om bestemmelses-

anlegget ligger på EUs territorium 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Destination_ID2 Bestemmelsesanleggets 

identifikasjonskode 

FID S M dersom 

Destination_ID1 

= 1 

 

 Destination_ID3 Bestemmelsesanleggets fullstendige 

adresse 

Text S M dersom 

Destination_ID1 

= 0 

 

 Transport_mode Transporttype som produktet om-

lastes til, se Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 684/2009, vedlegg II, 

kodeliste 7 

Integer S M 0 – Annet 

1 – Sjøtransport 

2 – 

Jernbanetransport 

3 – Veitransport 

4 – Lufttransport 

5 – Postfor-

sendelse 

6 – Faste 

transportsystemer 

7 – Transport på 

innlands 

vannveier 

 Transport_vehicle Identifisering av kjøretøyet (dvs. 

kjennemerker, tognummer, fly-

/rutenummer, skipsnavn eller annen 

identifikasjon) 

Text S M  
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 Transport_cont1 Angivelse av om transporten er 

containertransport med bruk av en 

individuell transportenhetskode 

(f.eks. SSCC) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Transport_cont2 Containerens individuelle transport-

enhetskode 

ITU S M dersom 

Transport_cont1 

= 1 

 

 EMCS Avsendelse i henhold til systemet for 

omsetning og kontroll av varer 

belagt med særavgift (EMCS) 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 EMCS_ARC Administrativ Referansekode (ARC) ARC S M dersom EMCS 

= 1 

 

 UI_Type Identifisering av UI-typer som 

omlastingen omfatter (registrert på 

høyeste tilgjengelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samleemb-

allasje 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som omlastingen omfatter 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som omlastingen omfatter 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Transloading_comm

ent 

Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

3.6. Oppdeling av UI-er for samleemballasje 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-6 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode 

EOID S M  

 F_ID Anleggets identifikasjonskode FID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 aUI UI-er for samleemballasje som skal 

deles opp 

aUI S M  

 disaUI_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

3.7. Rapport om levering med varebil til detaljsalgsstedet (påkrevd for meldingstype 3-3 dersom Destination_ID1 = 4) 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 3-7 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 F_ID Detaljsalgsstedets 

identifikasjonskode for anlegg 

FID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 UI_Type Identifisering av UI-typer som er 

levert (registrert på høyeste tilgjen-

gelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samle-

emballasje 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som er levert 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som er levert 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Delivery_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

AVSNITT 4 

Transaksjonshendelser 

4.1. Utstedelse av faktura 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 4-1 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 Invoice_Type1 Type faktura Integer S M 1 – Original 

2 – Korreksjon 

3 – Annet 

 Invoice_Type2 Beskrivelse av annen typen faktura Text S M dersom 

Invoice_Type1 

= 3 

 

 Invoice_Number Fakturanummer Text S M  

 Invoice_Date Fakturadato Date S M  

 Invoice_Seller Selgerens identitet EOID S M  

 Invoice_Buyer1 Angivelse av om kjøperen befinner 

seg i EU 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Invoice_Buyer2 Kjøperens identitet EOID S M dersom 

Invoice_Buyer1 

= 1 

 

 Buyer_Name Kjøperens registrerte lovbestemte 

betegnelse 

Text S M dersom 

Invoice_Buyer1 

= 0 

 

 Buyer_Address Kjøperens adresse – gatenavn, 

husnummer, postnummer, by 

Text S M dersom 

Invoice_Buyer1 

= 0 

 

 Buyer_CountryReg Land der kjøperen er registrert Country S M dersom 

Invoice_Buyer1 

= 0 

 

 Buyer_TAX_N Kjøperens skatteregistrerings-

nummer 

Text S M dersom 

Invoice_Buyer1 

= 0 

 

 First_Seller_EU Angivelse av om fakturaen er utstedt 

av den første selgeren i EU, dvs. EU-

produsenten eller importøren, og om 

tobakksvaren er beregnet på EU-

markedet 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Product_Items_1 Liste over TPID-er for de produk-

tene som er oppført på fakturaen 

TPID M M dersom 

First_Seller_EU 

= 1 

 

 Product_Items_2 Liste over produktnumre for de 

produktene som er oppført på faktu-

raen (i samme rekkefølge som 

Product_Items_1) 

PN M M dersom 

First_Seller_EU 

= 1 

 

 Product_Price Nettopris per enkeltpakning for hvert 

par av TPID og produktnummer 

(i samme rekkefølge som Product 

_Items_1) 

Decimal M M dersom 

First_Seller_EU 

= 1 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Invoice_Net Fakturaens samlede nettobeløp Decimal S M  

 Invoice_Currency Fakturaens valuta Currency S M  

 UI_Type Identifisering av UI-typer som 

fakturaen omfatter (registrert på 

høyeste tilgjengelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og 

samleemballasje 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som fakturaen omfatter 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som fakturaen omfatter 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Invoice_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

4.2. Utstedelse av ordrenummer 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 4-2 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 Order_Number Ordrenummer Text S M  

 Order_Date Ordredato Date S M  

 UI_Type Identifisering av UI-typer som 

ordren omfatter (registrert på høyeste 

tilgjengelige samlenivå) 

Integer S M 1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samle-

emballasje 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som ordren omfatter 

upUI(L) M M dersom 

UI_Type = 1 

eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som ordren omfatter 

aUI M M dersom 

UI_Type = 2 

eller 3 

 

 Order_comment Beskrivelse av årsaken til forsinket 

registrering av ordren 

Text S O  

4.3. Mottak av betaling 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 4-3 

 EO_ID Markedsdeltakerens 

identifikasjonskode hos enheten som 

gir opplysninger 

EOID S M  

 Event_Time Tidspunkt for hendelsen Time(s) S M  

 Payment_Date Dato for mottak av betaling Date S M  

 Payment_Type Betalingstype Integer S M 1 – Bankover-

føring 

2 – Bankkort 

3 – Kontant 

4 – Annet 

 Payment_Amount Betalingsbeløp Decimal S M  

 Payment_Currency Betalingsvaluta Currency S M  

 Payment_Payer1 Angivelse av om betaleren befinner 

seg i EU 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Payment_Payer2 Betalerens identitet EOID S M dersom 

Payment_Payer1 

= 1 

 

 Payer_Name Betalerens registrerte lovbestemte 

betegnelse 

Text S M dersom 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_Address Betalerens adresse – gatenavn, 

husnummer, postnummer og by 

Text S M dersom 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_CountryReg Land der betaleren er registrert Country S M dersom 

Payment_Payer1 

= 0 

 

 Payer_TAX_N Betalerens 

skatteregistreringsnummer 

Text S M dersom 

Payment_Payer1 

= 0 
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Payment_Recipient Mottakerens identitet EOID S M  

 Payment_Invoice Angivelse av om betalingen stemmer 

med den gjeldende fakturaen 

Boolean S M 0 – Nei 

1 – Ja 

 Invoice_Paid Nummer på fakturaen som betal-

ingen gjelder 

Text S M dersom 

Payment_Invoice 

= 1 

 

 UI_Type Identifisering av UI-typer som 

betalingen omfatter (registrert på 

høyeste tilgjengelige samlenivå) 

Integer S M dersom 

Payment_Invoice 

= 0 

1 – UI-er bare for 

enkeltpakninger 

2 – UI-er bare for 

samleemballasje 

3 – UI-er både for 

enkeltpakninger 

og samle-

emballasje 

 upUIs Liste over UI-er for enkeltpakninger 

som betalingen omfatter 

upUI(L) M M dersom 

Payment_Invoice 

= 0 og UI_Type 

= 1 eller 3 

 

 aUIs Liste over UI-er for samleemballasje 

som betalingen omfatter 

aUI M M dersom 

Payment_Invoice 

= 0 og UI_Type 

= 2 eller 3 

 

 Payment_comment Merknader fra rapporterende enhet Text S O  

AVSNITT 5 

Tilbakekalling 

5. Tilbakekalling av anmodninger, driftsmeldinger og transaksjonsmeldinger (mulig for meldingstype 2-1, 2-2, 3-1 til 

3-7, 4-1, 4-2 og 4-3) 

Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Message_Type Identifisering av meldingstype Text S M 5 

 EO_ID Markedsdeltakerens identifikasjons-

kode hos enheten som gir opplys-

ninger 

EOID S M  

 Recall_CODE Tilbakekallingskode som avsenderen 

av meldingen mottar som bekreftelse 

på den opprinnelige meldingen, som 

skal tilbakekalles 

Text S M  
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Post # Felt Merknader Datatype Kardinalitet Prioritet Verdier 

 Recall_Reason1 Årsak til at den opprinnelige 

meldingen tilbakekalles 

Integer S M 1 – Den 

rapporterte 

hendelsen inntraff 

ikke (bare for 

meldingstype 3-3 

og 3-5) 

2 – Meldingen 

inneholdt 

feilaktige 

opplysninger 

3 – Annet 

 Recall_Reason2 Beskrivelse av årsaken til at den 

opprinnelige meldingen tilbakekalles 

Text S M dersom 

Recall_Reason1 

= 3 

 

 Recall_Reason3 Eventuell ytterligere forklaring av 

årsaken til at den opprinnelige 

meldingen tilbakekalles 

Text S O  

Merk: Ved tilbakekalling i forbindelse med drifts- og logistikkhendelser merkes den tilbakekalte meldingen som annullert, men 

den eksisterende databaseregistreringen slettes ikke. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/576 

av 15. desember 2017 

om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer 

[meddelt under nummer C(2017) 8435](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 

2001/37/EF(1), særlig artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2014/40/EU er det fastsatt at alle enkeltpakninger med tobakksvarer som bringes i omsetning, skal påføres 

sikkerhetsmerker som er sikret mot manipulering, og som består av synlige og usynlige elementer, for å gjøre det lettere 

å kontrollere om en tobakksvare er ekte. Det bør fastsettes tekniske standarder for et system for sikkerhetsmerker. 

2) Sikkerhetsmerkene og sporingssystemet for tobakksvarer fastsatt i artikkel 15 i direktiv 2014/40/EU og opprettet ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574(2) bør gjøre det mulig å overvåke og på en mer effektiv måte 

sikre at tobakksvarer oppfyller kravene i direktiv 2014/40/EU. 

3) Felles regler for standarder for sikkerhetsmerker i Unionen er svært viktig, ettersom avvikende og ikke tilstrekkelig 

presise nasjonale krav kan undergrave innsatsen for å sikre at tobakksvarer i større grad overholder Unionens regelverk 

for tobakksvarer. En mer harmonisert ramme for sikkerhetsmerker i medlemsstatene bør også bidra til et velfungerende 

indre marked for lovlige tobakksvarer. 

4) I de tekniske standardene for sikkerhetsmerker bør det tas behørig hensyn til den høye graden av nyskaping på dette 

området, samtidig som det skal være mulig for vedkommende myndigheter i medlemsstatene å kontrollere tobakks-

varenes ekthet på en effektiv måte. Hver medlemsstat bør kunne fastsette hvilken eller hvilke kombinasjoner av 

autentiseringselementer som skal brukes for å utvikle sikkerhetsmerkene som påføres på tobakksvarer som produseres 

på eller importeres til den aktuelle statens territorium. Den eller de kombinasjonene som brukes, bør bestå av synlige og 

usynlige elementer. I henhold til internasjonale standarder kan usynlige elementer som ikke direkte kan oppfattes av de 

menneskelige sanser, defineres mer nøyaktig basert på hvor avansert utstyret som er nødvendig for å kontrollere 

ektheten, er. For å sikre så robuste sikkerhetsmerker som mulig bør det kreves at det brukes minst ett usynlig element 

som kan kontrolleres bare ved hjelp av spesialverktøy eller profesjonelt laboratorieutstyr. Forskjellige typer autenti-

seringselementer i et sikkerhetsmerke bør sikre den nødvendige balansen mellom fleksibilitet og et høyt sikkerhetsnivå. 

Dette bør også gjøre det mulig for medlemsstatene å ta hensyn til nye nyskapende løsninger som kan gjøre 

sikkerhetsmerkene enda mer effektive. 

5) Det bør kreves en kombinasjon av forskjellige autentiseringselementer som et viktig trinn for å sikre at integriteten til 

det endelige sikkerhetsmerket som påføres på en tobakksvare, er godt beskyttet. 

6) Viktigheten av å sikre et robust system for sikkerhetsmerker er anerkjent i internasjonalt anerkjente standarder(3). Det 

bør derfor innføres ytterligere beskyttelsestiltak som i så stor grad som mulig beskytter sikkerhetsmerkene og deres 

forskjellige autentiseringselementer mot indre og ytre trusler. Det bør derfor kreves at minst ett autentiseringselement i 

et sikkerhetsmerke skal leveres av en uavhengig tredjepartsleverandør av løsninger, for å redusere risikoen for angrep 

fra personer eller enheter som er direkte eller indirekte knyttet til produsenten eller utstederen av autentise-

ringselementer som er brukt for å utvikle sikkerhetsmerket. For å sikre at kravet om uavhengighet, som er avgjørende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 16.4.2018, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et 

sporingssystem for tobakksvarer (EUT L 96 av 16.4.2018, s. 7). 

(3) ISO 12931:2012 (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods). 

2022/EØS/15/11 
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for å sikre og opprettholde sikkerhetsmerkenes integritet i hele Unionen, til enhver tid er oppfylt, bør Kommisjonen 

regelmessig gjennomgå prosedyrene for å overvåke om kriteriene for uavhengighet fastsatt i denne beslutningen er 

oppfylt. Konklusjonene av gjennomgåelsen bør offentliggjøres av Kommisjonen og inngå i rapporten om anvendelsen 

av direktiv 2014/40/EU som fastsatt i artikkel 28 i nevnte direktiv. 

7) Flere medlemsstater krever avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål. Disse 

medlemsstatene bør kunne tillate at deres merker brukes som sikkerhetsmerke i henhold til kravene i artikkel 16 i 

direktiv 2014/40/EU og i denne beslutningen. For å redusere enhver unødvendig økonomisk byrde bør medlemsstater 

hvis avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker ikke oppfyller ett eller flere av kravene i artikkel 16 i direktiv 

2014/40/EU og i denne beslutningen, kunne bruke sine avgiftsmerker og nasjonale identifikasjonsmerker som en del av 

sikkerhetsmerket. I slike tilfeller bør medlemsstatene sikre at produsenter og importører av tobakksvarer informeres om 

de andre autentiseringselementene som er nødvendige for å utvikle et sikkerhetsmerke som oppfyller alle lovkrav. 

8) For å sikre sikkerhetsmerkenes integritet og beskytte dem mot angrep utenfra bør de påføres på emballasjen ved festing 

eller trykking, eller ved en kombinasjon av disse, på en måte som beskytter dem mot å bli byttet ut, gjenbrukt eller 

endret på en hvilken som helst måte. Sikkerhetsmerkene bør i tillegg gjøre det mulig å identifisere og kontrollere 

ektheten til en enkeltpakning med en tobakksvare så lenge tobakksvaren omsettes. 

9) For å gjøre det mulig å kontrollere ektheten til en tobakksvare og dermed trappe opp kampen mot ulovlig handel med 

tobakksvarer i Unionen bør medlemsstatene og Kommisjonen på anmodning få utlevert prøver av produkter som kan 

brukes som referanse ved laboratorieanalyser. For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter i en medlemsstat å 

kontrollere ektheten til en tobakksvare som er beregnet på det nasjonale markedet i en annen medlemsstat, bør 

medlemsstatene også bistå hverandre ved å utveksle referanseproduktene de har fått utlevert, samt utveksle tilgjengelig 

kunnskap og sakkunnskap i så stor grad som mulig. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt ved artikkel 25 i direktiv 

2014/40/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne beslutningen fastsettes det tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på enkeltpakninger med 

tobakksvarer som bringes i omsetning i Unionen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2014/40/EU menes i denne beslutningen med 

a) «autentiseringselementer» et element i et sikkerhetsmerke, 

b) «synlig» som direkte kan oppfattes av én eller flere av de menneskelige sanser uten bruk av eksternt utstyr. Autenti-

seringsløsninger i kategorien «synlig» omhandlet i ISO 12931:2012 skal anses å oppfylle denne definisjonen, 

c) «delvis synlig» som ikke direkte kan oppfattes av de menneskelige sanser, men som kan oppfattes av disse sansene ved 

bruk av eksternt utstyr, f.eks. en UV-lampe eller spesialpenn eller -markør, som ikke krever ekspertkunnskap eller 

spesialutdanning. Autentiseringsløsninger i kategorien «usynlig» omhandlet i ISO 12931:2012 som autentiseres med 

standardverktøy, skal anses å oppfylle denne definisjonen, 

d) «usynlig» som ikke direkte kan oppfattes av de menneskelige sanser, og som bare kan oppdages ved bruk av spesialverktøy 

eller profesjonelt laboratorieutstyr. Autentiseringsløsninger i kategorien «usynlig» omhandlet i ISO 12931:2012 som krever 

spesialverktøy og kriminaltekniske analyser, skal anses å oppfylle denne definisjonen.  
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Artikkel 3 

Sikkerhetsmerker 

1. Medlemsstatene skal kreve at sikkerhetsmerkene består av minst fem typer autentiseringselementer, der minst 

a) ett skal være synlig, 

b) ett skal være delvis synlig, 

c) ett skal være usynlig. 

2. Medlemsstatene skal kreve at minst ett av autentiseringselementene nevnt i nr. 1 leveres av en uavhengig tredjeparts-

leverandør som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 8. 

3. Alle medlemsstater skal underrette produsenter og importører av tobakksvarer om den eller de kombinasjonene av 

autentiseringselementer som skal brukes i sikkerhetsmerkene som påføres på enkeltpakninger med tobakksvarer som bringes i 

omsetning i den aktuelle staten. 

Autentiseringselementene nevnt i første ledd kan omfatte ett eller flere av de synlige, delvis synlige og usynlige autentise-

ringselementene fastsatt i vedlegget. 

4. Underretningen nevnt i nr. 3 skal skje senest 20. september 2018. Medlemsstatene skal underrette produsenter og 

importører av tobakksvarer om eventuelle senere endringer av kombinasjonen(e) av autentiseringselementer minst seks 

måneder før datoen da endringene skal tre i kraft. 

Artikkel 4 

Bruk av avgiftsmerker som sikkerhetsmerke 

1. Medlemsstater som tillater at avgiftsmerker eller nasjonale identifikasjonsmerker for skatte- og avgiftsformål brukes til 

utvikling av sikkerhetsmerker, skal sikre at de endelige sikkerhetsmerkene oppfyller kravene i artikkel 3 i denne beslutningen 

og artikkel 16 i direktiv 2014/40/EU. 

2. Dersom et avgiftsmerke eller nasjonalt identifikasjonsmerke for skatte- og avgiftsformål som er beregnet på bruk som 

sikkerhetsmerke, ikke oppfyller ett eller flere av kravene nevnt i nr. 1, skal det bare brukes som en del av sikkerhetsmerket.  

I slike tilfeller skal medlemsstatene sikre at produsenter og importører av tobakksvarer underrettes om de andre typene 

autentiseringselementer som kreves for å utvikle et sikkerhetsmerke som oppfyller kravene. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 skal gjøres tilgjengelige for produsenter og importører av tobakksvarer senest 20. september 

2018. Eventuelle etterfølgende opplysninger om endringer av avgiftsmerket eller det nasjonale identifikasjonsmerket for skatte- 

og avgiftsformål som er beregnet på bruk som sikkerhetsmerke, skal sendes til produsenter og importører av tobakksvarer minst 

seks måneder før datoen da endringene skal tre i kraft, forutsatt at de trenger disse opplysningene for å utvikle et 

sikkerhetsmerke som oppfyller kravene. 

Artikkel 5 

Påføring av sikkerhetsmerker på enkeltpakninger 

1. Medlemsstatene skal kreve at sikkerhetsmerker påføres på enkeltpakninger med tobakksvarer ved at de 

a) festes, 

b) trykkes eller 

c) både festes og trykkes på enkeltpakningene.  
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2. Enkeltpakninger med tobakksvarer skal påføres sikkerhetselementer på en slik måte at 

a) det er mulig å identifisere og kontrollere ektheten til en enkeltpakning med en tobakksvare i hele den tiden tobakksvaren 

omsettes, og 

b) de beskyttes mot å bli byttet ut, gjenbrukt eller endret på noen som helst måte. 

Artikkel 6 

Sikkerhetsmerkenes integritet 

1. Medlemsstaten kan når som helst beslutte å gjennomføre eller trekke tilbake ordninger for rotering av sikkerhetsmerker. 

2. Dersom en medlemsstat har grunn til å tro at integriteten til et autentiseringselement i et sikkerhetsmerke som er i bruk på 

deres marked, ikke lenger er intakt, skal de kreve at det aktuelle sikkerhetsmerket byttes ut eller endres. Dersom en medlemsstat 

oppdager at integriteten til et sikkerhetsmerke ikke lenger er intakt, skal den innen fem virkedager underrette de berørte 

produsentene, importørene og leverandørene av sikkerhetsmerket om dette. 

3. Medlemsstatene kan fastsette formelle retningslinjer eller krav som gjelder sikkerheten i framstillings- og distribusjons-

prosessen, bl.a. om bruk av sikkert utstyr og andre komponenter, revisjoner, verktøy for overvåking av produksjonsmengder og 

sikker forsendelse, for å unngå, forhindre, identifisere og redusere ulovlig produksjon, distribusjon eller tyveri av 

sikkerhetsmerkene og autentiseringselementene som inngår i dem. 

Artikkel 7 

Kontroll av tobakksvarers ekthet 

1. Medlemsstatene skal sikre at de har de nødvendige verktøyene for å analysere hver enkelt kombinasjon av autenti-

seringselementer som de tillater brukt for å utvikle sikkerhetsmerker, i samsvar med artikkel 3 og 4 i denne beslutningen, for å 

fastslå om en enkeltpakning med en tobakksvare er ekte. Analysen skal utføres i samsvar med internasjonalt anerkjente 

ytelseskriterier og evalueringsmetoder, f.eks. som fastsatt i ISO 12931:2012. 

2. Medlemsstatene skal kreve at produsenter og importører av tobakksvarer som er etablert på deres territorium, på skriftlig 

anmodning utleverer prøver av tobakksvarer som er brakt i omsetning. Prøvene skal utleveres i form av enkeltpakninger og skal 

være påført sikkerhetsmerkene som anvendes. Medlemsstatene skal på anmodning gjøre prøvene av de mottatte tobakksvarene 

tilgjengelige for Kommisjonen. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning bistå hverandre med å kontrollere ektheten til en tobakksvare beregnet på det 

nasjonale markedet i en annen medlemsstat, herunder ved å utveksle prøver mottatt i henhold til nr. 2. 

Artikkel 8 

Uavhengighet for leverandører av autentiseringselementer 

1. Ved anvendelse av artikkel 3 nr. 2 skal en leverandør av autentiseringselementer og, dersom det er relevant, 

vedkommendes underleverandører, anses som uavhengige dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Uavhengighet av tobakksindustrien med hensyn til juridisk form, organisasjon og beslutningstaking. Særlig skal det 

vurderes om foretaket eller foretaksgruppen står under tobakksindustriens direkte eller indirekte kontroll, herunder som 

mindretallsaksjeeier.  
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b) Uavhengighet av tobakksindustrien når det gjelder økonomiske forhold, et kriterium som anses for å være oppfylt dersom 

mindre enn 10 % av foretakets eller foretaksgruppens årsomsetning på verdensbasis, eksklusive merverdiavgift og andre 

indirekte skatter, før det/den påtok seg oppgaven, stammet fra varer og tjenester levert til tobakksektoren i løpet av de to 

siste kalenderårene, noe som framgår av de seneste godkjente regnskapene. For hvert etterfølgende kalenderår skal 

årsomsetningen på verdensbasis, eksklusive merverdiavgift og andre indirekte skatter, som stammer fra varer og tjenester 

som leveres til tobakksektoren, ikke overstige 20 %. 

c) Personene med ansvar for foretakets eller foretaksgruppens ledelse, herunder medlemmer av styret eller andre styringsor-

ganer, har ingen interessekonflikter med tobakksindustrien. De skal særlig 

i) ikke ha deltatt i selskapsstrukturer i tobakksindustrien i de siste fem årene, 

ii) opptre uavhengig av alle økonomiske eller ikke-økonomiske interesser med forbindelse til tobakksindustrien, herunder 

aksjeeierskap, deltakelse i private pensjonsordninger eller interesser som partnere, ektefeller eller slektninger i rett opp- 

og nedadstigende linje har. 

2. Dersom en leverandør av autentiseringselementer benytter seg av underleverandører, er vedkommende ansvarlig for å 

sikre at disse underleverandørene oppfyller kriteriene for uavhengighet fastsatt i nr. 1. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen kan kreve at leverandører av autentiseringselementer og, dersom det er relevant, deres 

underleverandører framlegger de dokumentene som er nødvendige for å kunne vurdere om kriteriene fastsatt i nr. 1 er oppfylt. 

Disse dokumentene kan inneholde årlige erklæringer om samsvar med kriteriene for uavhengighet angitt i nr. 1. 

Medlemsstatene og Kommisjonen kan kreve at de årlige erklæringene inneholder en fullstendig liste over tjenester som er levert 

til tobakksindustrien i løpet av det siste kalenderåret, samt individuelle erklæringer om økonomisk uavhengighet av 

tobakksindustrien fra alle medlemmer av den uavhengige leverandørens ledelse. 

4. De berørte medlemsstatene og Kommisjonen skal omgående underrettes om enhver endring i omstendighetene knyttet til 

kriteriene nevnt i nr. 1 som kan påvirke uavhengigheten til en leverandør av autentiseringselementer (herunder, dersom det er 

relevant, vedkommendes underleverandører), og som vedvarer i to påfølgende kalenderår. 

5. Dersom opplysningene innhentet i samsvar med nr. 3 eller underretningen nevnt i nr. 4 viser at en leverandør av 

autentiseringselementer (herunder, dersom det er relevant, vedkommendes underleverandører) ikke lenger oppfyller kravene 

fastsatt i nr. 1, skal medlemsstatene innen rimelig tid og senest innen utgangen av kalenderåret som følger etter det kalenderåret 

da opplysningene eller underretningen ble mottatt, treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at kriteriene fastsatt i nr. 1 er 

oppfylt. 

6. Leverandører av autentiseringselementer skal omgående underrette de berørte medlemsstatene og Kommisjonen om 

eventuelle trusler eller andre forsøk på å utøve utilbørlig påvirkning som faktisk eller potensielt kan undergrave deres 

uavhengighet. 

7. Offentlige myndigheter eller offentligrettslige foretak samt deres underleverandører skal anses å være uavhengige av 

tobakksindustrien. 

8. Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå prosedyrene for overvåking av om kriteriene for uavhengighet fastsatt i nr. 1 

er oppfylt, for å vurdere om de oppfyller kravene i denne beslutningen. Konklusjonene av gjennomgåelsen skal offentliggjøres 

av Kommisjonen og inngå i rapporten om anvendelsen av direktiv 2014/40/EU som skal framlegges i henhold til artikkel 28 i 

nevnte direktiv. 

Artikkel 9 

Overgangsbestemmelse 

1. Sigaretter og rulletobakk som er framstilt i Unionen eller importert til Unionen før 20. mai 2019, og som ikke er utstyrt 

med et sikkerhetsmerke i samsvar med denne beslutningen, kan omsettes fritt fram til 20. mai 2020. 

2. Andre tobakksvarer enn sigaretter og rulletobakk som er framstilt i Unionen eller importert til Unionen før 20. mai 2024, 

og som ikke er utstyrt med et sikkerhetsmerke i samsvar med denne beslutningen, kan omsettes fritt fram til 20. mai 2026. 
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Artikkel 10 

Adressater 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

TYPER AV AUTENTISERINGSELEMENTER 

Synlige Delvis synlige Usynlige 

Guillochetrykk 

Dekorativt mønster bestående av to eller 

flere sammenflettede bånd som er trykt i 

flere ikke-standardiserte farger. 

Laserbilder 

Bildet blir synlig for det menneskelige 

øye først når det eksponeres for et lys 

med en bestemt bølgelengde, f.eks. en 

laserpeker. 

DNA-markører 

Kriminaltekniske markører der det 

brukes kombinatoriske matematiske 

prinsipper for å definere nukleo-

tidsekvenser. 

Iristrykk 

Kombinasjon av to eller flere farger og en 

gradvis sammensmelting av farger, noe 

som gjør at det dannes fargetoner som går 

over i hverandre (og danner regnbue-

farger). 

Polarisert bilde 

Bildet blir synlig for det menneskelige 

øye først når det legges et spesielt 

polarisasjonsfilter over det. 

Molekylære markører 

Kjemisk markør som ofte inngår i 

grunnmaterialene som den merkede 

gjenstanden består av, og som gjør det 

mulig å påvise fortynnings- og 

blandingsforhold i materialer. Entydig 

kodet og inkorporert på sporstoffnivå. 

Latent bilde 

Et strekmønster påført ved hjelp av 

dyptrykk som viser et annet bilde når 

gjenstanden det er påtrykt, plasseres 

skrått. Kan kombineres med optisk 

variabel trykkfarge. 

Ikke-fluorescerende papir 

Spesialpapir som ikke reflekterer 

ultrafiolett lys. Egnet for trykking med 

ultrafiolette (UV) trykkfarger som blir 

synlige under spesielle UV-lamper. 

Sikkerhetsfibrer (usynlige) 

Usynlige fluorescerende fibrer som 

plasseres vilkårlig på egnet papir. Kan 

ikke skannes eller fotokopieres, og blir 

først synlige under spesielle UV-lamper. 

Optisk variabel trykkfarge 

Fargen varierer alt etter synsvinkelen. 

Sikkerhetsfibrer (delvis synlige) 

Synlige fluorescerende fibrer som er helt 

eller delvis integrert i et vilkårlig mønster 

som ikke kan reproduseres. Kan ha 

forskjellige former og farger. Endrer 

farge under UV-lys. 

Magnetiske elementer 

Mønster av magnetiske elementer som 

sender ut et signal eller en serie signaler, 

som kan registreres på avstand ved hjelp 

av spesifikt identifikasjonsutstyr. 

Taktile mønstre 

Dyptrykk som skaper et hevet, følbart 

relieff som kan autentiseres i skrålys. Kan 

kombineres med et latent bilde. 

Mikrotrykk 

Trykk der det brukes ekstremt liten tekst 

som må forstørres hvis det skal kunne 

leses med det blotte øye. 

Anti-stokes-trykkfarger 

Trykkfarger med anti-stokes-egenskaper 

som kan undersøkes ved hjelp av en 

videospektralkomparator (VSC-

instrumenter). 

Hologram 

Visning av en fullt ut tredimensjonal 

registrering av et lysfelt som endrer seg 

alt etter synsvinkelen. 

Termokromisk trykkfarge 

Trykkfarge som reagerer på varme, og 

som er følsom for temperaturendringer. 

Trykkfargen vil endre farge eller 

forsvinne når den eksponeres for 

temperaturendringer. 

Reaktive trykkfarger (usynlige) 

Fargeløse eller gjennomsiktige 

trykkfarger som blir synlige ved reaksjon 

med et bestemt løsemiddel som påføres 

ved hjelp av spesialverktøy under 

laboratorieforhold. 

 Reaktive trykkfarger (delvis synlige) 

Fargeløse eller gjennomsiktige trykk-

farger som blir synlige ved reaksjon med 

et bestemt løsemiddel som påføres ved 

hjelp av en spesialpenn eller -markør. 
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RETTELSER 
Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning  

(EU) 2015/1735 av 24. september 2015 om den nøyaktige plasseringen av den  

generelle advarselen og informasjonsmeldingen på rulletobakk i punger 

EØS-tillegget nr. 84 av 31.12.2018, s. 419 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32015D1735.pdf  

I hele denne rettsakten skal ordet ”informasjonsmelding” i alle deklinasjoner endres til “informasjonstekst”. 

I henvisningen i fortalen skal ordet ”tilhørende” erstattes med ordet ”relaterte”.  

Rettelse til den norske versjonen av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning  

(EU) 2015/1842 av 9. oktober 2015 om tekniske spesifikasjoner for oppstilling,  

utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer 

EØS-tillegget nr. 84 av 31.12.2018, s. 426 

Den norske versjonen av rettsakten finnes på følgende nettside: 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/solr/translated-legal-

acts/norwegian/n32015D1842.pdf  

I hele denne rettsakten skal ordet “enhetspakning” i alle deklinasjoner endres til ”enkeltpakning”.  

I henvisningen i fortalen skal ordet ”tilhørende” erstattes med ordet ”relaterte”. 
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