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beslutade den 20 februari 2019.
Folkhälsomyndigheten föreskriver1 följande med stöd av 17 § tobaksförordningen (2016:354).

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter kompletterar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och tobaksförordningen (2016:354).
2 § Dessa föreskrifter gäller för säkerhetsmärkning på styckförpackningar
med tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden.
Föreskrifterna riktar sig till tillverkare och importörer av tobaksvaror.

Definitioner
3 § I dessa föreskrifter används följande definition som används i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576 av den 15 december 2017 om
tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror;
– Äkthetsdetalj: en detalj i en säkerhetsmärkning.
4 § Utöver definitionen i 3 § används även följande definitioner som
används i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april
2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG;
– Rulltobak: tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan
använda för att göra cigaretter.
– Styckförpackning: den minsta enskilda förpackning för tobaksvaror eller
relaterade produkter som släpps ut på marknaden.
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av
direktiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen.
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– Tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt
eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten
i eget namn eller under eget varumärke.
5 § Utöver definitionerna i 3 och 4 §§ används även följande definitioner
som i allt väsentligt överensstämmer med definitionerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU;
– Importör: ägaren till, eller en person som har rätt att förfoga över, tobaksvaror som har förts in till unionens territorium.
– Import: införsel till unionens territorium av tobaksvaror om inte varorna
placeras i ett suspensivt tullförfarande eller arrangemang vid införseln till
unionen, samt deras frisläppande efter ett sådant suspensivt tullförfarande
eller arrangemang.

Säkerhetsmärkning
6 § Säkerhetsmärkningen ska bestå av följande äkthetsdetaljer i kombination
a) Guilloche
b) Optisk varierbar tryckfärg
c) Mikrotryck
d) Anti-Stokes-tryckfärg, och
e) Icke-fluorescerande papper, tillsammans med fluorescerande tryckfärg.
7 § Minst en av äkthetsdetaljerna i 6 § ska levereras av en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.
8 § Säkerhetsmärkningen ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av de metoder som anges i artikel 5 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak
och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak.
För tobaksvaror enligt nedan ska föreskrifterna tillämpas för första gången;
– Den 20 maj 2020 för cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen
eller importerats till unionen före den 20 maj 2019.
– Den 20 maj 2026 för andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som
tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2024.
Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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