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Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens
föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av
ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om
marknadsundersökningar m.m. och utökad
rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering
av nya tobaksvaror;
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Utkom från trycket
den 11 januari 2017

beslutade den 21 december 2016.
Folkhälsomyndigheten föreskriver1 med stöd av 7 § 1–2 tobaksförordningen
(2016:354) att 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.
Utökad rapporteringsskyldighet för cigaretter och rulltobak
Analys
6 § Tillverkare och importörer som tillhandahåller cigaretter och rulltobak
som innehåller en tillsats som ingår i fastställd prioritetsförteckning ska
genomföra analyser av cigaretterna eller rulltobaken och lämna en rapport till
Folkhälsomyndigheten. Prioritetsförteckning över tillsatser framgår av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/787. Rapporten ska lämnas
senast 18 månader efter det att den berörda tillsatsen införts i prioritetsförteckningen över tillsatser. Varje tillsats ska analyseras för att undersöka om
den
a. bidrar till toxiciteten eller inverkar på de beroendeframkallande egenskaperna hos de berörda produkterna och huruvida detta leder till att toxiciteten eller de beroendeframkallande egenskaperna hos någon av de berörda
produkterna i betydande eller mätbar utsträckning förstärks,
b. resulterar i en karakteristisk smak,
c. underlättar inhalering eller upptag av nikotin, eller
d. leder till att det bildas ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller
reproduktionstoxiska, i vilken kvantitet och huruvida detta leder till att de
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna

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 (EUT L 127, 29.4.2014, s. 16–17,
Celex 32014L0040).
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hos någon av de berörda produkterna förstärks i betydande eller mätbar utsträckning.
Denna författning träder i kraft den 7 februari 2017.
Folkhälsomyndigheten
JOHAN CARLSON
Markos Stavroulakis
(Avdelningen för administration)

HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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