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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/9/EU 

av 7. mars 2012 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 

tobakksvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/37/EF er det 

fastsatt at hver enhetspakning med tobakksvarer, unntatt 

tobakk til bruk i munnen og andre røykfrie 

tobakksvarer, og eventuell ytre emballasje, unntatt 

gjennomsiktige omslag, må merkes med en 

tilleggsadvarsel fra listen i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Slike tilleggsadvarsler har vært obligatorisk på alle 

pakninger med røyketobakk siden september 2003 og på 

pakninger med andre tobakksvarer siden september 

2004. 

3) Det har vist seg at effekten av tilleggsadvarslene fastsatt 

i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF har blitt mindre etter 

hvert som nyhetsverdien av advarslene har avtatt. 

4) I tillegg har det framkommet nye vitenskapelige data 

om helseeffektene av tobakksbruk og prinsippene for 

effektiv tobakksmerking siden direktiv 2001/37/EF ble 

vedtatt. Det er blant annet dokumentert at røyking er en 

bidragende årsak til kreft i munn og svelg, nedsatt syn 

og tann- og tannkjøttsykdommer. Det er også 

dokumentert at barn av foreldre som røyker, har større 

risiko for å begynne å røyke. 

5) I artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2001/37/EF er det fastsatt at 

Kommisjonen skal tilpasse helseadvarslene fastsatt i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2012, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 17. 

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

vedlegg I til nevnte direktiv til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. Dessuten anbefales det i 

retningslinjene for emballering og merking av 

tobakksvarer(2) som ble vedtatt av den tredje 

partskonferansen for WHOs rammekonvensjon om 

bekjempelse av tobakk i november 2008, at rettslige 

tiltak for emballering og merking av tobakksvarer bør 

evalueres regelmessig og oppdateres etter hvert som nye 

funn framkommer og effekten av helseadvarsler og -

meldinger avtar. 

6) For å opprettholde og øke effekten av tilleggsadvarslene 

og ta hensyn til den vitenskapelige utvikling er det 

nødvendig å endre de nåværende tilleggsadvarslene 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF. 

7) Endringen bør gjøres på grunnlag av resultatene av en 

gjennomgåelse av tilgjengelig kunnskap om merking av 

tobakksvarer og helseeffektene av tobakksbruk samt 

etter at advarslene er utprøvd i alle medlemsstater. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt i henhold til 

artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2001/37/EF og verken 

Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2001/37/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. mars 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

  

(2) FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of 

the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging 

and labelling of tobacco products). 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene kan beslutte å tillate fortsatt markedsføring av 

varer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv 

til 28. mars 2016. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Liste over tilleggsadvarsler 

(nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b)) 

1) Røyking er årsak til ni av ti tilfeller av lungekreft 

2) Røyking fører til kreft i munn og svelg 

3) Røyking er skadelig for lungene 

4) Røyking fører til hjerteinfarkt 

5) Røyking fører til slag og funksjonshemming 

6) Røyking fører til åreforkalkning 

7) Røyking øker risikoen for blindhet 

8) Røyking er skadelig for tennene og tannkjøttet 

9) Røyking kan drepe ditt ufødte barn 

10) Røyker du, skader du dine nærmeste 

11) Barn av røykere begynner oftere å røyke 

12) Stump røyken – lev lenge for dine nærmeste(1) 

13) Røyking gir redusert fruktbarhet 

14) Røyking øker risikoen for impotens 

  

(1) Advarselen suppleres med telefonnumre/internettadresser til hjelpetelefoner for røykeslutt eller lignende i den aktuelle medlemsstaten.» 

 _____________  


