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beslutade den 21 juni 2016.
Folkhälsomyndigheten föreskriver1 med stöd av 8 § tobaksförordningen
(2016:354) att nuvarande 2 kap. 13 § b ska ha följande lydelse.
13 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter,
rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med kombinerade hälsovarningar. De kombinerade hälsovarningarna ska
a. innehålla en av de varningstexter som förtecknas i bilaga 1 i dessa föreskrifter och ett motsvarande färgfoto från bildarkivet i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU2,
b. innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen
med kontaktinformation,
c. täcka 65 % av både den yttre framsidan och baksidan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning. Cylinderformade förpackningar ska
uppvisa två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra,
och varje hälsovarning ska täcka 65 % av respektive halva av den rundade
ytan,
d. visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning,
e. återges på den övre kanten av en styckförpackning och eventuell ytterförpackning och placeras på samma led som all annan information på denna
yta av förpackningen,
f. återges enligt 15–25 §§, och

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 upphävandet av
direktiv 2001/37/EG, i den ursprungliga lydelsen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 17–21 och
34–35, Celex 32014L0040).
2
I lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU av den 10 oktober
2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU
genom fastställande av ett arkiv med varningsbilder som ska användas på tobaksvaror
(EUT L 360, 17.12.2014, s. 24–27, Celex 32014L0109).
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g. på styckförpackningar av cigaretter, ha följande dimensioner. Höjd: minst
44 mm. Bredd: minst 52 mm.
Denna författning träder i kraft den 11 juli 2016.
Folkhälsomyndigheten
JOHAN CARLSON
Markos Stavroulakis
(Avdelningen för administration)
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