Kan man fortsätta köpa och röka elektroniska cigaretter?
Ja. Det införs dock nya regler för att trygga att e-cigaretter är säkra och håller hög
kvalitet. De nya reglerna är utformade för att skapa lika spelregler i hela EU för ecigaretter som innehåller nikotin (produkter som inte innehåller nikotin omfattas inte av
direktivet).
E-cigaretter kan vara engångs,
laddbara (med engångspatroner)
eller
påfyllbara
(med
en
refillbehållare).
Varför behövs nya regler för ecigaretter?
E-cigaretter är en ny produktkategori med växande marknadsandel. De kanske kan bidra till att
få folk att trappa ned eller helt
sluta röka, men deras långsiktiga
inverkan på folkhälsan är inte
känd än. Eftersom nikotin är
beroendeframkallande och giftigt
behövs
säkerhetsoch
kvalitetskrav för e-cigaretter som
innehåller nikotin.
Rapporteringskrav behövs också
så
att
myndigheterna
kan
övervaka och lära sig mer om de
här produkterna. Ett antal beslut
om e-cigaretter blir en fråga för
EU-länderna, bl.a. regler om
aromer, reklam som inte påverkar
andra
EU-länder
samt
åldersgränser.
De nya reglerna gäller inte medicinska e-cigaretter (enligt direktiv 2001/83/EG) eller
medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), men gäller alla elektroniska cigaretter för
konsumentbruk på marknaden i EU.

Vad ändras för konsumenter och tillverkare av e-cigaretter?
Konsumenterna:
x Konsumenter gynnas av strängare säkerhets- och kvalitetskrav: Eftersom
nikotin är giftigt gäller en största tillåtna nikotinhalt för e-cigaretter och största
tillåtna volymer för patroner och behållare med nikotinhaltiga vätskor. Behållarna
måste vara barnsäkra, skyddade mot manipulering och läckagesäkra för att minska
risken för konsumenterna, särskilt barn, vid hantering eller intag. Bara ingredienser
med hög renhetsgrad får användas i den nikotinhaltiga vätskan, och e-cigaretterna
ska avge nikotin i enhetliga halter vid normal användning. Med andra ord ska
ungefär lika mycket nikotin avges varje gång man drar på e-cigaretten lika länge
och med lika stor styrka.
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x
x Konsumenterna blir bättre informerade genom nya krav på förpackning och
märkning: Hälsovarningar på e-cigarettpaket blir obligatoriska, och dessutom ska
det finnas bruksanvisning, information om vanebildande egenskaper och giftighet,
en lista på alla ämnen i produkten och en uppgift om produktens nikotininnehåll.
Ingen reklam är tillåten på paketen.
x Konsumenterna skyddas bättre: EU-ländernas myndigheter och kommissionen
kan agera om det uppstår säkerhetsproblem med de här produkterna.
Myndigheterna kommer att övervaka marknaden efter tecken på att e-cigaretter
leder till nikotinberoende eller till ökat bruk av traditionell tobak, särskilt hos unga
och icke-rökare, och kommissionen kommer att rapportera om säkerhetsproblem
och utvecklingen på marknaden.
Tillverkare av e-cigaretter ska, utöver att tillverka sina produkter enligt reglerna om
säkerhet, kvalitet och förpackningar, göra följande:
x Anmäla till EU-länderna att de släpper ut nya produkter på marknaden:
Anmälan ska innehålla uppgifter om tillverkaren, ingredienserna, utsläpp,
nikotindos, nikotinintag, produkt och produktionsprocess samt en förklaring om att
tillverkaren tar på sig det fulla ansvaret för att produkten håller hög kvalitet och är
säker vid normal användning.
x Varje år rapportera till EU-länderna om försäljningsvolym, kategorier av
användare, användarnas preferenser och tendenser.
x Följa särskilda reklamregler: De befintliga reglerna för reklam och
marknadsföring i andra EU-länder av tobaksprodukter gäller också för e-cigaretter.

Kan reglerna om e-cigaretter komma att ändras?
Enligt det nya direktiver ska man övervaka och rapportera om allt som rör e-cigaretter,
t.ex. utvecklingen på marknaden och inom hälsa. Den här informationen blir underlag för
en bedömning av om det krävs mer lagstiftning, och EU-kommissionen kommer att
återkomma i frågan om det blir aktuellt.

Blir snusförbudet kvar?
Ja. I EU har snus varit förbjudet sedan 1992. Sverige har ett undantag enligt sitt
anslutningsfördrag, förutsatt att man ser till att produkten inte säljs utanför Sverige. Snus
är beroendeframkallande och hälsoskadligt. Redan före 1992 hade flera EU-länder
förbjudit snus, med tanke på dess avsevärda tillväxtpotential och dragningskraft på
ungdomar.

Hur bekämpas tobakssmuggling?
Det nya direktivet innehåller kraftfulla åtgärder mot olaglig handel med tobaksprodukter
så att bara produkter som följer direktivet får säljas i EU. Några nyheter är ett EUomfattande spårningssystem för den lagliga leveranskedjan och synliga och osynliga
säkerhetselement (t.ex. hologram) som ska göra det lättare att upprätthålla lagen och
hjälpa myndigheter och konsumenter att se om en produkt är olaglig. Det nya direktivet
ska bidra till att föra tillbaka tobakshandeln till lagliga kanaler och kan också hjälpa EUländerna att återvinna förlorade skatteintäkter. Spårning av tobaksprodukter kommer att
införas successivt, först för cigaretter och rulltobak och sedan för övriga tobaksprodukter.
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Ska distansförsäljning till andra EU-länder förbjudas?
Distansförsäljning till andra EU-länder förbjuds inte på EU-nivå, men de enskilda EUländerna får förbjuda det. Om de gör det får återförsäljare inte sälja tobak till
konsumenter i det landet. Om de inte förbjuder distansförsäljning, måste återförsäljare
som vill sälja tobak till andra EU-länder först anmäla det före den första försäljningen i det
land där de är etablerade och i de länder dit de ska sälja tobak. De ska också ha ett
system för ålderskontroll så att tobak inte säljs till barn eller ungdomar.

Vad har de nya reglerna för fördelar i fråga om hälsa och ekonomi?
Stränga regler om förpackningar och attraktiva aromer förväntas bidra till att avhålla
ungdomar från att prova tobak och bli beroende. De nya reglerna förväntas leda till en
minskning med 2 % av tobaksförbrukningen på fem år. Det motsvarar ungefär
2,4 miljoner färre rökare i EU.
Staten och samhället som helhet gynnas av bättre folkhälsa och fler hälsosamma
levnadsår. Hälsa är något gott i sig, och en frisk befolkning är avgörande för ekonomisk
tillväxt. Den minskade tobaksanvändningen på grund av de nya reglerna beräknas
innebära hälso- och sjukvårdsbesparingar på omkring 506 miljoner euro per år.
Tack vare tydligare, korrektare information om tobaksprodukter kan människor fatta väl
underbyggda beslut. Dessutom gynnas tobakstillverkarna av tydligare regler, en bättre
fungerande inre marknad och lika villkor för alla. De små och medelstora företagens
särskilda behov har också beaktats i de nya reglerna.

När börjar de nya reglerna gälla?
Det nya direktivet träder i kraft i maj 2014. EU-länderna har sedan två år på sig att
införliva de nya reglerna i direktivet i nationell lagstiftning, så de flesta nyheterna börjar
gälla under första halvåret 2016. Det finns dock en övergångsperiod för alla
produktkategorier så att tillverkare och återförsäljare kan sälja av sina gamla lager,
förutsatt att produkterna följer det gamla direktivet och andra relevanta regler. En
utfasningsperiod på fyra år gäller för alla produkter med en marknadsandel på mer än
3 % i EU, t.ex. mentolcigaretter.

Mer information:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm
Följ oss på Twitter: @EU_Health
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