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2	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા
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1. આ મત્રણાનો હત

1.1 તમાકના ઉત્ાદનોના સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવી ક નહહ તેનો આખરી નનણય હજ સધી ્સરકાર લીધો 
નથી. આ મત્રણાથી ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શનને સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવી 
ક નહહ તે માટનો નનણય લેવાની તેમની પ્હકયા માટ િોઈતી માહહતી મળી રહશે. 2012મા કરવામા આવલી મત્રણા 
બાદથી સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ અંગે લાગતીવળગતી જે નવી અથવા વધારાની માહહતી ઊભી થઈ હોય તે અમે ખા્સ 
કરીને મેળવવા ઈચછીએ છીએ. સચિ A મા આ્ેલા મત્રણાના પ્શ્ોના િવાબ મોકલવા અમે તમને આમત્રણ આ્ીએ 
છીએ. 

1.2 ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ (ઈંગલેનડ), ચીફ મેહડકલ ઓહફ્સ્સડા ડીરકટોરટ (સકોટલેનડ), હલથ એનડ ્સોનશયલ ્સનવ્સી્સ અને 
ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ્સોનશયલ ્સનવ્સી્સ (વલે્સ), તેમિ ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ, ્સોનશયલ ્સનવ્સી્સ એનડ 
્બ્લક ્સેફટી (નોધન આયરલેનડ)1 તે દરકની, તમાક ્ર નનયત્રણ રાખવાની નવસતત યોિનાઓના અમલ મારફતે, 
્સમગ્ર ્કમા તમાકનો ઉ્યોગ ઘટાડવા ્સહહત જાહર િનતાના આરોગયમા સધારો કરવાની િવાબદારી છે. 

1.3 2012મા ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન્સે એક નીનત પ્સતાવ ઉ્ર મત્રણા કરી હતી, જેના 
હઠળ તમાકના ્ેકજિંગને સટાનડડાઈઝડ બનાવવા આવશયક બનશે, જેનો ઉદે્શ તમાકનો ઉ્યોગ ઘટાડીને 
જાહર આરોગયમા સધારો કરવાનો છે.2 આ	મત્રણાના	ઘણા	નવસતત	પ્નત્સાદો	મળયા	હતા,	અને	ઘણા	પ્નતભાવ	
આ્નારાઓએ	નવગતવાર	િવાબો	પરા	્ાડ્ા	હતા. સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ ઉ્રના પ્સતાવો ્ર વધ નવચારણા 
માટની માહહતી પરી ્ાડવામા તે તમામ પ્નત્સાદોથી ઘણી મદદ મળી હતી.3 2012ની	મત્રણાઓનો	્સરષિપત	
અહવાલ	જલાઈ	2013મા	પ્ન્સદ્ધ	કરવામા	આવયો	હતો.4 

1.4 રચલડ્ન એનડ ફનમરલઝ એકટ (બાળકો અને કટબોન ેલગતો કાયદો) 2014 ્સકટરી ઓફ સટટ (રાજય ્સરચવ)ને તમાકના 
છૂટક વચેાણના ્ેકજિંગ ્ર નનયત્રણ કરવાની ્સત્ા પરી ્ાડ છે.5 સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગનો	મખય	હત	જાહર	
િનતાના	આરોગયને	પ્ોત્સાહન	આ્વાનો	છ. આમ તો જાહર આરોગય એક પ્ાનતય બાબત હોવા છતા, રચલડ્ન એનડ 
ફનમરલઝ એકટ 2014 ્સકટરી ઓફ સટટને એવી ્સત્ા આ્ છે જેથી તેઓ સકોટલેનડ, નોધન આયરલેનડ તેમિ વલે્સના 
મત્રીઓની મજૂંરી લઈને ્સમગ્ર ્ક માટ નનયમનો બનાવી શક છે, જયા આ નનયમનોમા એવી િોગવાઈઓ છે ક જે 
તેમની પ્ાદનશક ્ાલામેનટ ક એ્સેમબલીની ષિમતાની અંદર આવલી હોય. 
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1 મત્રણાના	આ	દસતાવિમા	ડી્ાટમેનટ	ઓફ	હલથ	એનડ	ડીવોલવડ	એડનમનનસટ્શન્સ	તરીક	્સ્કત	રીતે	ઉલલેખ	કરવામા	આવલે	છ.
2 GOV.UK	વેબ્સાઈટ,	તમાકના	ઉત્ાદનોના	સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ	ઉ્રની	મત્રણા,  

www.gov.uk/government/consultations/standardised-packaging-of-tobacco-products

3 તમાકના	ઉત્ાદનોના	સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગનો	આ	દસતાવિેમા	‘‘સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ’’	તરીક	ઉલલેખ	કરવામા	આવયો	છ.
4 GOV.UK website, વબે્સાઈટ,	તમાકના	ઉત્ાદનોના	સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ	ઉ્રની	મત્રણાઃ સચષિપ્ત હવાલ,  

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212074/Summary_of_responses_to_
consultation_-_standardised_packaging_tobacco.pdf

5 GOV.UK website, બ્સાઈટ,	રચલડ્ન	એનડ	ફનમરલઝ	એકટ 2014ની	કલમ	94 
www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/contents/enacted
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1.5 તમાકના સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવાથી જાહર િનતાના આરોગય ્ર, ખા્સ કરીને બાળકોના ્સબંધંમા,ં 
કોઈ અ્સર ્ડવાની શક્યતા છે ક નહહ તેની સવતત્ર ્સમીષિા કરવા માટ નવમેબર 2013મા, ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથના 
મત્રીઓએ ્સર ન્સરીલ શનેટલરને પછ્ હત.6 શનેટલર	રીવ્	(શનેટલરની	્સમીષિા)નો	અહવાલ, જે એનપ્લ 2014મા 
પ્ન્સદ્ધ કરવામા આવયો હતો, તેમા એવ તારણ કાઢવામા આવ્ હત ક િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા 
આવશ, તો	તેનાથી	જાહર	આરોગય	્ર	હકારાતમક	અ્સર	્ડશ.7 

1.6 શનેટલર	રીવ્ના	અહવાલમા	િણાવવામા	આવ્	હત	કઃ ‘‘બ્ાનડના ં્ેકેજિંગ ્વાનુ  લોકોને ધમૂ્ર્ાન કરવાન ંુ
પ્ોત્સાહન આ્વામા ંઅગતયની ભનમૂ કા ભિવે છે, અને એટલા માટે, ધમૂ્ર્ાન શરૂ કરતા ંબાળકોના દરમા ં
સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગન ેકારણે ઘટાડો કરી શકાશે.’’ આ અહવાલમાે  ંઆગળ વધ ુતારણ િણાવવામા ંઆવ્ ંુહત ંુકે, 
‘‘તમાકુ	્ર	નનયત્રણનાં 	્ં ગલા	ંમાટેની	નવસતતતૃ 	નીનતના	એક	ભાગ	તરીકે,	્સમય	િતા,ં	ખા્સ	કરીને	બાળકો	અને	
્વાનુ 	લોકોમા	ંધમૂ્ર્ાનન	પ્ું માણ	હળવી	્ણ	અગતયની	માત્રામા	ંઘટાડવામા	ંસટાનડડાડાઈઝડ	્ેકેજિંગને	કારણ	ે
યોગદાન	મળવાની	ઘણી	િ	શક્યતા	છે.’’ 

1.7 મહત્મ સ્ષટતા પરી ્ાડવા માટ, મત્રણામા સચિ Bમા નનયમનોન કાચ લખાણ (ડ્ાફટ રગ્લેશન્સ) આ્વામા 
આવલ છે, જેમા િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા આવ તો તેની સરચત આવશયકતાઓ શ હશ તે 
િણાવવામા આવલ છે. િો	કાચા	લખાણના	નનયમનોની	શરૂઆત	કરવામા	આવશે,	તો	ન્સગરટન	્ેકટ	કવ	દખાશે	
તેન	એક	રખારચત્ર	સચિ C	મા	આ્ેલ	છ. 
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6 મત્રણાના	આ	દસતાવિમા	‘‘શાનટલર	રીવ્નો	હવાલ’’	તરીક	ઉલલેખ	કરવામા	આવયો	છ.
7 હકંગ્સ	કોલેિ	લડનની	વબે્સાઈટ,	તમાકન	સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગઃ ્સર	ન્સહરલ	શાનટલર	દ્ારા	કરવામા	આવલે	સવતત્ર	રીવ્નો	

હવાલ, www.kcl.ac.uk/health/packaging-review.aspx
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સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ ઉ્ર 2012ની મત્રણા

2.1 એનપ્લ 2012મા પ્કાનશત કરવામા આવલે, તમાકુના ઉત્ાદનોના ંસટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગ ઉ્ર મત્રણાં , મા સટાનડડાઈઝડ 
્ેકજિંગની શરૂઆત કરવાથી તમાકનો ઉ્યોગ ઘટાડીને જાહર આરોગયમા સધારો કરવામા યોગદાન આ્ી શકાશે ક નહહ 
તે નવશે વળતા અરભપ્ાયો માગવામા આવયા હતા. 2012ની મત્રણામા સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ નીચે િણાવલે વલણ 
સચવવામા આવ્ હત

• અંદરન અને બહારન ્ેકજિંગ નક્ી કરીને િણાવવામા આવલા રંગ/રગોમા હશ.

• ્ૅક ્રન બધ િ લખાણ, બ્ાનડના નામો ્સહહત, પ્માણભત (સટાનડડ) રંગ અને અષિરોમા હશે. 

• ્ેકની બહાર ક અંદર કોઈ ્ણ ભાગ ્ર, ્ેકિની ્સાથ િોડીને અથવા તમાકની છૂટી છવાયી વસતઓ ઉ્ર 
્ણ કોઈ િ બ્ાનડન નામ, જાહરાત અથવા પ્ચારની મજૂંરી નહહ મળે. આ હત્સર, ‘બ્ાનડ’ એટલે ક તેમા લોગો 
(ક્નીના રચહ્ો) અથવા તે તમાકની બ્ાનડ ્સાથ ્સકળાયેલ બીજી કોઈ ્ણ લાષિરણકતાઓનો ્સમાવશ થઈ 
જાય છે. 

• ્ૅકની અંદરની કોઈ ્ણ ફોઈલ (કલઈનો કાગળ) પ્માણભત આકાર તેમિ રગનો હોવો િોઈએ અને તેના ્ર 
કોઈ લખાણની મજૂંરી નહહ મળે. 

• ્ૅક પ્માણભત આકારના અને એક ્સરખી રીતે ખલતા તેમિ ્સભવતઃ અમક ખા્સ ્સામગ્રીથી બનાવલેા હોવા 
િોઈએ. 

• માત્ર નીચે િણાવલે માહહતી અથવા નનશાનીઓ િ ્ૅક ્ર લગાવવાની મજૂંરી આ્વામા આવશઃ

– બ્ાનડન નામ.

– ઉત્ાદનન નામ.

– ્ેકિમા કટલા િથથામા વસત છે.

– ઉત્ાદકન નામ અને ્સ્કની નવગતો. 

– વચેાણ તેમિ માલ ્સગ્રહના નનયત્રણમા ્સરળતા માટ એક બારકોડ. 

– આરોગયને લગતી ચેતવણીઓ, હાલની આવશયકતા મિબ.

– તેમાથી કટલા પ્માણમા ટાર, નનકોહટન તેમિ કાબડાન મોનોક્સાઈડ મળે છે તેની માહહતી, હાલની 
આવશયકતા મિબ. 

– ઉત્ાદન ઓળખની નનશાનીઓ, હાલની આવશયકતા મિબ. 

– જાહર નાણા્સબધી નનશાનીને લગતી િરૂહરયાતો, હાલની આવશયકતા મિબ.

– છતર્ીંડી રોકવા માટ, ્સાચા, કરવરો ચકવલ ઉત્ાદનોની ઓળખ કરી શકાતી નનશાનીઓ અથવા અનય 
લાષિરણકતાઓ નરી આંખે દખાવી ન િોઈએ. 

• ્ૅકની આ્સ્ા્સ વીંટાળલ કોઈ ્ણ કાગળ ્ારદશક, રંગ વગરનો તેમિ નરી આંખેથી િોઈ શકાય તેવી 
કોઈ્ણ નનશાનીઓ વગરનો હોવો િોઈએ. 
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2.2 મત્રણાના તબક્ાની અ્સરન એક મલયાકન 2012ની મત્રણાની ્સાથ ્સાથ પ્કાનશત કરવામા આવ્ હત, અને ખા્સ 
કરીને અ્સરના મલયાકનને ્સબંનંધત મત્રણાના અનેક જદા જદા પ્શ્ો પછવામા આવયા હતા. તે	ઉ્રાત,	મત્રણાના	
પ્નત્સાદો	તેમિ	તેના	્હરણામ	સવરૂ્	તૈયાર	થતી	કોઈ્ણ	નીનતઓ	માટ	માહહતી	પરી	્ાડવા	માટ,	ડી્ાટમેનટ	
ઓફ	હલથ	ેસટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ	ઉ્રના	પરાવાઓની	એક	્દ્ધનત્સર	્સમીષિા	કરાવડાવી	હતી. આ ્સમીષિાને 
્બ્લક હલથ રી્સચડા કોન્સોટટીયમ (્ી.એચ.આર.્સી.) દ્ારા ટકો આ્વામા આવયો હતો, જે ્સશોધકોન એક નેટવક છે 
જેને ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથના ્ોલી્સી રી્સચડા પ્ોગ્રામ દ્ારા ભડોળ પ્ાપત છે.8

2.3 2012ની મત્રણા એનપ્લથી ઓગસટ 2012 સધી ચાલી હતી, અને અમને 665,000 કરતા વધ પ્નત્સાદો મળયા 
હતા. જલાઈ	2013મા,	ડી્ાટમેનટ	ઓફ	હલથ	ેતે	મત્રણા	્રનો	એક	્સરષિપત	અહવાલ	પ્કાનશત	કયયો	હતો,	જેમા	
મત્રણાના	મળલા	પ્નત્સાદો	તેમિ	તેમાથી	ઊભા	થયેલ	મખય	નવષયો	ઉ્ર	એક	્સવડા્સામાનય	નનરીષિણ	પર	
્ાડવામા	આવ્	હત. 2012ની મત્રણાના પ્નત્સાદરૂ્ મળલા મત્રણાના ્સતય પ્તયાઘાતો ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથે 
પ્કાનશત કયા છે.9 ઝબેશોના જે પ્નત્સાદો મળયા હતા તેની નવગતો મત્રણાના ્સરષિપત હવાલમા ્હલેથી િ પ્કાનશત 
કરી દવામા આવી છે. 

શનેટલર રીવ્

2.4 તમાકના સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની જાહર આરોગય ્ર, ખા્સ કરીને બાળકોના ્સબંધંમા,ં કોઈ અ્સર ્ડવાની શક્યતા 
છે ક નહહ તે ઉ્ર એક સવતત્ર ્સમીષિા (રીવ્) કરવા માટ નવમેબર 2013મા, ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથના મત્રીઓએ ્સર 
ન્સરીલ શનેટલરને નવનતી કરી હતી. 

2.5 સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવાન જાહર આરોગય માટ લાભકારી રહશે ક નહહ તેને લગતા પરાવાઓને 
શનેટલર રીવ્મા ધયાનમા લેવામા આવયા હતા. 2012ની મત્રણાની ્સાથ ્સાથ પ્કાનશત કરવામા આવલ ્ી.એચ.
આર.્સીના ્દ્ધનત્સરની ્સમીષિાની કાયદ્સર માનયતાને ્ણ ધયાનમા લેવામા આવી હતી. શાનટલર રીવ્મા ર્સ 
ધરાવનારા ્ષિોન ે્સશોધન-આધાહરત ્સામગ્રી રજ કરવા માટ બોલાવવામા આવયા હતા અને બે મીહટંગો દરમયાન 
પરાવાઓ લેવામા આવયા હતા. ઓસટ્રલયામા સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગનો અમલ કરવાના તેમના અનભવનો અભયા્સ 
કરવા માટ ્સર ન્સરીલે ઓસટ્રલયાની ્ણ મલાકાત લીધી હતી. શનેટલર	રીવ્નો	અહવાલ	એનપ્લ	2014મા પ્ન્સદ્ધ 
કરવામા આવયો હતો. 

2.6 સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવાથી, ખા્સ કરીને બાળકોના આરોગયના ્સબંધંમા ંજાહર આરોગય ્ર અ્સર 
્ડવાની શક્યતાઓ છે ક નહહ તે નવશે કોઈ ્ણ વતડામાન અથવા નવા પરાવાઓને ધયાનમા રાખીને, તેમના ્સદભડાના 
અથ હઠળ, ્સકટરી ઓફ સટટ ફોર હલથને ્સલાહ આ્વા માટ ્સર ન્સહરલને કહવામા આવ્ હત. શનેટલર	રીવ્ના	
અહવાલમા,	્સર	ન્સહરલ	નીચેના	આખરી	તારણો	્ર	્હોંચયા	હતાઃ

	 	ટંકમાૂ ,ં ્સશોધનથીં  એ ઠો્સ રીતે ્સારબત કરી શકાત ુ ંનથી કે તમાકુના ંઉત્ાદનોના ંસટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગ જેવા ં
એકલદોકલ ્ગલાથીં  ધમૂ્ર્ાનનો ફેલાવો ઘટાડી શકાશે. િોવા મળયા મિુબ, અનેક જુદા ંજુદા ંકારણો્સર, 
આડોઅવળો, નનયનત્રં ત અખતરો કરવાનુ ંશક્ય નથી. િો તેમ કરવાનુ ંશક્ય હોત તો ્ણ, ધમૂ્ર્ાનન ેઅ્સર 
કરે તેવા ંઅનેક જુદા ંજુદા ંગચવણભંૂ યાાં ્હરબળો માટે નનયત્રણં  મકવાનૂ ુ ંઅતયતં મશુકેલ બનશ.ે પરંત,ુ	મારી	
્સમષિના	ંતમામ	્સલગં ન	પરાવાઓનીુ 	ધયાનપવડાૂ ક	પનઃુ નવચારણા	કયાડા	બાદ,	મને	્સતોષં 	છે	કે	સવતતં્ર	
સ્તોત્રોમાથીં 	એટલા	પરતાૂ 	ંપરાવાઓુ 	મેળવી	શકાયા	છે	કે	તમાકુ	્ર	નનયત્રણં 	માટેની	નવસતતતૃ 	નીનતના	ભાગ	
રૂ્ે	સટાનડડાડાઈઝડ	્ેકેજિંગની	શરૂઆત	કરવાથી,	્સમય	િતા,ં	ખા્સ	કરીને	બાળકો	અને	્વાનુ 	લોકોમા	ંભલે	
નાના	્ણ	અગતયના	પ્માણમા	ંધમૂ્ર્ાનનો	ફેલાવો	થતો	ઘટાડવામા	ંયોગદાન	મળવાની	ઘણી	િ	શક્યતાઓ	
છે. ધમૂ્ર્ાનના ંિોખમો, તેના કારણે જે ્ીડા ભોગવવી ્ડે છે, અતયતં બધાણં િનક થઈ િતુ ંનનકોહટન, મોટા 
ભાગના ંધમૂ્ર્ાન કરનારા ંબાળ્ણમા ંઅથવા ્વાવસુ થામા ંિ તેના ંબધાણીં  થઈ િતા ંહોવાની હકીકત, તેમિ 
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8 ્બ્લક	હલથ	રી્સચડા	કોન્સોટટીયમની	વબે્સાઈટ,	તમાકુના	્સાદા	્ેકેજિંગઃ	્દ્ધનત્સરની	્સમીષિા. 
http://phrc.lshtm.ac.uk/project_2011-2016_006.html

9 કટલાક પ્રત્તસાદો પ્રકાતિ્ત કરવામા આવિ નહહ, જેમ ક જેમા પ્રત્તસાદ આપનાર વ્યક્્તએ ્તમની માહહ્તી ગપ્ત રાખવાની 
તવન્તી કરલી હો્ય.
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6	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા
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તેના લીધે ્સમાિને ભોગવવો ્ડતો એકંદર ખચડા િોતા,ં આટલા પ્માણમા ંથતા ઘટાડાની અગતયતાન ે્ણ 
ઓછી ન આંકવી િોઈએ. 

2.7 તમાકના સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની ્સભનવત અ્સરો શ હશ તેના તારણો કાઢવા માટ પરતા પરાવાઓ છે ક નહહ તે 
ઉ્ર ્સર ન્સહરલે નીચેની ્સલાહ ્ણ આ્ી હતીઃ

	 	હુ ંશરૂઆતથી િ એ સ્ષટ કરી દઉં છ ંકે, સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગની તમાકુના વ્રાશ ્ર ્સભંનવત અ્સરો 
શુ ંહશે ત ેઅંગે હાલમા ંઉ્લ્ધ પરાવાઓુ  મયાડાહદત છે. આ ્સમીષિા કરવામા ંઆવી રહી હતી ત ે્સમય 
દરમયાન સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગના નવરોધીઓએ મન ેયોગય રીતે સચવ્ૂ ુ ંછે કે, બાળકોમા ંધમૂ્ર્ાન કરવા ઉ્ર 
સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગની અ્સરો નવશ ેચકા્સણી કરવા માટે કોઈ આશરે, નનયનત્રં ત અખતરા કરવામા ંઆવલેા 
નથી. િો કે, હુ ંનથી માનતો કે આ મયાડાદાઓ મન ેઆ નવષય ્ર મારું મતવં ય બાધતાં  રોકે છે, જેના ્સબંધંમા ં
મારી ્સલાહ માગવામા ંઆવી છે. 

2.8 શનેટલર	રીવ્નો	અહવાલ	તેમિ	્સલગન	અનય	દસતાવિેોઃ	્સદભડાની	શરતો,	્દ્ધનતન	નનવેદન,	મીહટંગની	
વાતચીતની	શ્દશઃ	નોંધો	તેમિ	ટકી	નોંધો,	રજ	કરવામા	આવલેા	પરાવાઓ,	પરક	પરાવાઓ	તેમિ	ગ્રથસરચ	
પ્કાનશત	કરવામા	આવયા	છ.10 
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10 હકંગસ કોલજ લડનની વબસાઈટ, સાદા પેકેજજંગની સમીષિાાઃ તમાકુના	સટાનડડાઈઝડ	્ેકેજિંગ	ઉ્ર	સવતતં્ર	્સમીષિા,  
www.kcl.ac.uk/health/packaging-review.aspx 
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નીનત	લક્યો  7

3.	નીનત લક્યો

3.1 ્નાઈટડ	હકંગડમમા	તમાકનો	વ્રાશ	જાહર	આરોગય	્સામેના	્સૌથી	ગભીર	્ડકારોમાનો	એક	છ. રોકી	શકાય	
તેવી	બીમારીઓ	તેમિ	અકાળ	થતા	મત્	માટ	ધમ્ર્ાન	એક	મખય	કારણ	છ,	જેના	લીધ	્નાઈટડ	હકંગડમમા	દર	
વષ	100,000	મત્	થાય	છ. લાબા ્સમયથી ધમ્ર્ાન કરનારા બેમાથી એક વયકકતન ધમ્ર્ાનને લગતી બીમારીને 
કારણે મત્ થશે.11 બીજાના ધમ્ર્ાનમાથી નીકળતા ધમાડાનો ્સામનો કરવો ્ડતો હોવાને કારણે, ધમ્ર્ાન માત્ર 
ધમ્ર્ાન કરનારા લોકો માટ િ નહહ ્રંત ુતેમની આ્સ્ા્સના લોકો માટ ્ણ નક્સાનકારક નીવડ છે. ્નાઈટડ	
હકંગડમમા	લગભગ	20%	લોકો	ધમ્ર્ાન	કર	છ.12 

3.2 ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન્સ ્વાન લોકો દ્ારા ધમ્ર્ાન શરૂ કરવાન પ્માણ ઘટાડવા માટ 
્ગલા લેવા ઈચછ છે. ધમ્ર્ાન એક બધાણ (લત) છે, જે મોટાભાગ બાળ્ણ તેમિ હકશોરાવસથામા શરૂ થાય છે, 
આથી ધમ્ર્ાન શરૂ કરતા ્વાન લોકોની ્સખયામા	્હલેથી િ ઘટાડો કરવાન અનત આવશયક છે. શનેટલર	રીવ્ના	
અહવાલમા	િણાવવામા	આવ્	હત	ક,	1990ના	દ્સકાથી	ધમ્ર્ાન	શરૂ	કરતા	બાળકોની	્સખયામા	1990ના	
દ્સકાથી	ઘટાડો	થઈ	રહ્ો	હોવા	છતા,	્નાઈટડ	હકંગડમમા	હજ	્ણ	11-15	વષડાની	વયના	લગભગ	207,000 
બાળકો	દર	વષ	ધમ્ર્ાન	ચાલ	કર	છ. સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવી ક નહહ તેનો નનણય લેવાન એક 
મખય ્ાસ, ્વાન લોકોના આરોગય અને સવાસથય ્રના ્સભનવત ફાયદા હશ. 

3.3 વલડ હલથ ઓગનાઈઝેશનના ટોબેકો કટ્ોલ ઉ્રના કનવેનશન (એફ.્સી.ટી.્સી.)નો ્નાઈટડ હકંગડમ એક હહસ્સો છે. 
એફ.્સી.ટી.્સી. નવર્ની ્સૌ પ્થમ આરોગય ્સનંધ છે. તે ‘‘તમાકના વ્રાશ તેમિ તમાકના ધમાડાનો ્સામનો કરવાન 
પ્માણ ્સતત અને નોંધ્ાત્ર રીતે ઘટાડવા માટ’’ અને તમાક નનયત્રણની નવસતત વ્હરચનાઓનો અમલ કરવા માટ 
તમામ ્ષિો ્ર આ ્સનધના હતઓ પરા કરવા માટની ફરિ લાદ છે.13 2004મા ્નાઈટડ હકંગડમ આ ્સનધનો એક ્ષિ 
બનયા ્છી, ્સરકાર એફ.્સી.ટી.્સી.ની ્ોતાની ફરિોને ઘણી િ ગભીરતાથી લીધી છે. એફ.્સી.ટી.્સી.નો અમલ કરવા 
માટની માગદનશવિકાઓ સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટના ્ગલા અ્નાવવાન પ્ોત્સાહન આ્ છે.14 

3.4 ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન દરક ્ા્સ તમાક નનયત્રણની યોિનાઓ અમલમા છે.15 િો 
સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા આવશ, તો તે ધમ્ર્ાનન પ્માણ ઘટાડવામા યોગદાન આ્તી નવસતત 
વયા્ક વ્હરચનાઓની અંદરન એક ્હરબળ બનશે.  
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11 Doll, R, Peto, R, Boreham, J,, Sutherland, I “ધમ્ર્ાનના	્સબધમા	મતયન	પ્માણ	રબ્હટશ	પરૂષ	ડોકટરો	ઉ્ર 50 વષડાના	
નીહરષિણો, ‘‘રબ્હટશ	મેહડકલ	િનડાલ, આવનત્ 328, ્ાના 1519-27

12 ઓહફ્સ	ફોર	નેશનલ	સટહટસસટક્સ	વબ્સાઈટ, ્સાથે	્સ્ંકુત્ણ	ેરહતાે 	ંકુટંુબોન	્સવષેુ ં ષિણ	એનપ્લ 2011થી	માચડા 2012: પ્યોગાતમક	
આંકડા,, www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_280451.pdf

13 વલડ	હલથ	ઓગનાઈઝેશનની	ફ્મવક	કનવેનશન	ઓન	ટોબેકો	કટ્ોલ	નવશનેી	વબે્સાઈટ, www.who.int/fctc વલડ	હલથ	
ઓગનાઈઝેશનની	ફ્મવક	કનવેનશન	ઓન	ટોબેકો	કટ્ોલ	નવશનેી	વબે્સાઈટ	્રના	આહટટિકલ 3 (હતઓ) અને	આહટટિકલ 5 (્સામાનય	
ફરિો)માથી

14 GOV.UK વબે્સાઈટ, તમાકના	ઉત્ાદનોના	સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ	ઉ્ર	મત્રણા (નવભાગ 4), www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/170568/dh_133575.pdf

15 સકોહટશ	ગવનડામેનટ	વબે્સાઈટ, તમાકુ	મકુત	્ેઢીની	રચના	કરવીઃ સકોટલેનડ	માટે	તમાકુ	નનયત્રણનીં 	વ્હચરનાૂ  (2013),  
www.scotland.gov.uk/Resource/0041/00417331.pdf; ડી્ાટમેનટ	ઓફ	હલથ, ્સોનશયલ	્સનવ્સી્સ	અને	્બ્લક	્સેફટી	
વબે્સાઈટ, નોધડાન	આયરલેનડ	માટે	તમાકુ	નનયત્રણનીં 	દ્સ	વનષવિય	યોિના (2012), www.dhsspsni.gov.uk/tobacco_strategy_-_
final.pdf;	વેલશ	ગવનડામેનટ	વબે્સાઈટ, વલે્સ	માટે	તમાકુ	નનયત્રણનોં 	એકશન	પલાન (2012), http://wales.gov.uk/topics/health/
improvement/index/tobaccoplan/?lang=en; GOV.UK વબસાઈટ, તદુંરસતીમય	જીવનો,	તદુંરસત	લોકો: ઈંગલેનડ	માટે	તમાકુ	
નનયત્રણનીં 	યોિના (2011), www.gov.uk/government/publications/the-tobacco-control-plan-for-england
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3.5 સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટની નીનતના હતઓ નીચેની રીતે જાહર િનતાના આરોગયમા સધારો કરવા માટ હશઃ

• લોકોને તમાકના ઉત્ાદનો વા્રવાન શરૂ કરવાથી નનરત્સાહ કરીને

• લોકોને તમાકના ઉત્ાદનો વા્રવાન છોડવા માટ પ્ોત્સાહન આ્ીને

• જે લોકોએ તમાકના ઉત્ાદનો વા્રવાન છોડી દીધ હોય અથવા જેઓ છોડવાનો પ્યા્સ કરી રહ્ા હોય, તેમને 
તે ફરીથી શરૂ નહહ કરવામા મદદ કરીને

• તમાકના ઉત્ાદનો પ્તયેના આકષડાણ અથવા આકષડાકતામા ઘટાડો કરીને

• તમાકના ્ેકજિંગ ્ર લખવામા આવલી ચેતવણીઓની અ્સરકારકતા ઓછી ન થઈ જાય તે માટ તે ્ેકજિંગ 
્ર આરોગયની ચેતવણીઓ ન્સવાય બીજાં કોઈ સચનો મકવાની ્સભાવના ઘટાડીને

• તમાકના ઉત્ાદનોના ્ેકજિંગ તે વા્રવાની અ્સરો નવશે ગ્રાહકોને ગરમાગ દોર તેવી તકો ઓછી કરીને

• તમાકના ઉત્ાદનોના ્ેકજિંગ આવા ઉત્ાદનો નવશે ખોટી ્સમિો ઊભી કર તેવી તકો ઓછી કરીને

• તમાકના ઉત્ાદનોના વ્રાશમા ઘટાડાના ્સબંધંમા ંવલણો, માનયતાઓ, ઈરાદાઓ તેમિ વતડાણકો ઉ્ર 
અ્સરો ્ાડીને 

• આરોગય અને સવાસથયનો ફલાવો કરવા માટ તમાકના વ્રાશની બાબતમા પ્ચરલત ્સામાનય 
નવચાર્સરણીઓને ્સમાિમા ફરીથી આકાર આ્ીને.
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4. નનણય લેવા ્સબંધંી નવસતત નવચારણાઓડા તૃ

4.1 શનેટલર રીવ્મા તારણ કાઢવામા આવ્ હત ક િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા આવશ તો તેનાથી 
જાહર આરોગય ્ર ઘણી િ ્સકારાતમક અ્સર ્ડવાની શક્યતા છે. રચલડ્ન એનડ ફનમરલઝ એકટ 2014મા આ્વામા 
આવલ નનયત્રણ બનાવવાની ્સત્ાઓનો ઉ્યોગ સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ કરવો ક નહહ તે નક્ી કરવા માટ, 
્સરકાર તેના લીધ જાહર આરોગય ્રના ્સભનવત ફાયદાને ધયાનમા લેશે તે ઉ્રાત આ નીનત દ્ારા ઉઠાવવામા 
આવલ અનય વયા્ક મદ્ાઓનો ્ણ નવચાર કરશ. 

4.2 શનેટલર રીવ્મા ખા્સ કરીને એ બાબત ્ર નવચારણા કરવામા આવી હતી ક સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગથી તમાકના 
ભાવોમા ઘટાડો કરીને અથવા તો ્સસતા, ગરકાનની તમાક ઉત્ાદનોનો વ્રાશ વધારીને તમાકનો વ્રાશ વધશે, 
કારણ ક તેન વચેાણ લાભદાયી બનાવવામા આવલ છે. શાનટલર રીવ્ના હવાલમા ્સર ન્સહરલે તારણ કાઢ્ હત કઃ

	 	મારું એવુ ંમતવં ય છે કે સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગની નીનતના ંલક્યોન ેધયાનમા ંનહહ રાખવાથી ભાવ ્ર ્ડતી 
અ્સરોના ંિોખમો નાના ંછે; અને તેમ છતા ંિો ત ેિોખમો વાસતનવકતામા ંફેરવાય એમ હોય, તો કરવરેા લાદીન ે
તેની અ્સરો તાતકારલક િ હળવી કરી શકાય છે. સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગથી ગેરકાનનીૂ  બજારમા,ં ખા્સ કરીને 
બનાવટી ન્સગરેટોમા ંવધારો થશ ેએવી તમાકુ ઉદ્ોગની દલીલ મારા ગળે ઉતરતી નથી. મન ેએવુ ંલાગે છે કે, 
તેના બદલ ેઅમલબજાવણીની કડક ્દ્ધનત અમલમા ંમકવાથીૂ  ગેરકાનનીૂ  વ્રાશનો ઉકેલ લાવી શકાશે, અને 
્કેુમા ંઅમલબજાવણી કરતી ્સસંથાઓએ અતયાર સધીમાુ  ંદશાડાવ્ુ ંિ છે કે અમલબજાવણીની અ્સરકારક કડક 
્દ્ધનત તેમિ યોગય ્સજાઓ મારફતે, પ્માણમા ંઊંચા કરવરેાના હકુમતષિેત્રોમા ં્ણ, ગેરકાનનીૂ  (તમાકુના ં
ઉત્ાદનો)નુ ંપ્માણ કાબમાૂ  ંરાખી શકાય છે. 

4.3 નનણય લેવાની પ્હકયામા માહહતીપનતવિ કરવા માટ, મત્રણાના મળલા પ્નત્સાદો ્સહહત માહહતીના જદા જદા સ્તોત્રોનો 
ઉ્યોગ કરવામા આવશ. સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની ્સભનવત અ્સરો નવશનેી માહહતી 2012ની મત્રણાના પ્નત્સાદરૂ્ 
મળી હતી. આ મત્રણાનો િવાબ આ્નારાને 2012ની મત્રણા બાદથી સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગને લગતી નવી અથવા 
વધારાની ઊભી થયેલી માહહતી પરી ્ાડવા માટ પ્ોત્સાહહત કરીએ છીએ. 
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5. સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટના નનયમનોન 

કાચ લખાણ (ડ્ાફટ રગ્લેશન્સ)

ડા ે ે ુ ં
ુ ં ે ુ

5.1 રચલડ્ન એનડ ફનમરલઝ એકટ 2014ની કલમ 94ની િોગવાઈઓ હઠળ ્સકટરી ઓફ સટટને િો લાગ ક ્સમગ્ર્ણ 
નનયમનોથી બાળકોના આરોગય અથવા સવાસથય ્રના િોખમો ઘટાડવામા ક તેને બઢતી આ્વામા યોગદાન મળી 
શક તેમ છે, તો તેઓ તમાકના ઉત્ાદનોના છૂટક ્ેકજિંગન નનયત્રણ કરી શક છે, નનણય લેવામા તેઓ એ વાત ્ણ 
ધયાનમા લઈ શક ક નનયમનોથી પખત વયના લોકો ્રન િોખમ ઓછ થઈ શકશ ક નહહ. મત્રીઓ ઉત્ાદનો માટની 
આવશયકતાઓની સ્ષટતા કરી શક છે, દાખલા તરીકઃ છૂટક – એકલ દોકલ ન્સગરટોનો દખાવ. 

5.2 સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવી ક નહહ તે ઉ્રના કોઈ આખરી નનણયો હજ ્સરકાર કરવાના બાકી છે, 
્રંત ુતે માટ શનેી િરૂર ્ડશ તેની સ્ષટતા કરવા માટ નનયમનોન કાચ લખાણ સચિ B મા આ્વામા આવ્ છે, 
િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા આવ તો ન્સગરટો તેમિ હાથથી વાળવાના તમાક માટના ્ેકજિંગની 
સરચત િરૂહરયાતો, અને એકલ દોકલ છૂટી ન્સગરટોના દખાવ માટની િરૂહરયાતો નનયમનોના કાચા લખાણમા 
િણાવવામા આવી છે. 

નનયમનોના કાચા લખાણન ્સવડા્સામાનય નીહરષિણ

5.3 નનયમનોના કાચા લખાણની તમાકના ઉત્ાદનો ્રના લેબલો અંગની બીજી િરૂહરયાતો ્ર અ્સર ્ડશ નહહ, 
જેમ ક આરોગયની ચેતવણીઓ, નાણાકીય સચનો અથવા અનધકતતાને લગતી નનશાનીઓ તેમિ સરષિાને લગતી 
લાષિરણકતાઓ. તે િરૂહરયાતો લાગ ્ાડવામા આવયા ્છી બાકી રહલા ્ેકજિંગના ભાગ માટ િ આ નનયમનોની 
િોગવાઈઓ લાગ ્ડ છે. 

5.4 નનયમનોના કાચા લખાણ અન્સાર તમામ બહારના અને અંદરના ્ેકજિંગ માટ ખા્સ સ્ષટતા કરવામા આવલા 
રંગો વા્રવાના રહશે અને તેના ્ર નનનચિત કરવામા આવયા મિબન લખાણ પ્માણભત અષિરોમા િ લખવાની 
્રવાનગી મળશે. નનયમનોના કાચા લખાણની ન્સગરટના ્ૅક્સ તેમિ હાથથી વાળવાના તમાકની કોથળીઓ ્ર 
નીચે િણાવલે અ્સર ્ડશઃ

પકનો રંગ (તન્યમનો 3 અન 7)

• ્ૅકની બહારની ્સ્ાટી (બહારન ્ેકજિંગ) મેલખાઉ આછા બદામી (બ્ાઉન) રગની નનસતેિ દખાવની હશ. 

• ્ૅકની અંદરની ્સ્ાટી (અંદરન ્ેકજિંગ) ્સફદ અથવા મેલખાઉ આછા બદામી (બ્ાઉન) રગની હશ. 

પરવાનગી અપા્યલ લખાણ અન લાષિચણક્તાઓ (સચિ 1 અન 3) 

• ્ેકજિંગ ્રન લખાણ નનનચિત કરાયેલ વધમા વધ કદના ભખરા (ગે્ર) રગના હલવેટીકા ટાઈ્ફ્સથી લખેલ હશ.

• બ્ાનડ અને તેની નવનવધતાના નામો ન્સગરટ ્ૅક્સની આગળ, ઉ્ર અને નીચેની દરક ્સ્ાટી ્ર એક વાર, 
અને હાથથી વાળવાના તમાકની કોથળીઓની આગળ અને ્ાછળની ્સ્ાટીઓ ્ર તેમિ તેની ખોલવાની 
્ટ્ી નીચે છૂ્ાયેલી ્સ્ાટી ્ર એકવાર દખાઈ શક.  
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• વચેાણ તેમિ માલ ્સગં્રહના નનયતં્રણમા ં્સરળતા માટે ્ૅક અથવા કોથળી ્ર એકવાર બાર કોડ દેખાઈ શકે. 

• ્ૅક અથવા કોથળી ્ર તેના ઉત્ાદકના ્સં્ કડાની નવગતો એક વાર દેખાઈ શકે.

• ્ૅક અથવા કોથળીમા ંમા્ દશાડાવતી નનશાની તેમિ માલનુ ંવણડાન ્સમાવી શકાય (દાખલા તરીકેઃ ‘’20 
ન્સગરેટો’’ અથવા ‘‘હાથથેી વાળવાના 30 ગ્રામ તમાકુ’’)

• િો હાથથેી વાળવાના તમાકુના ્ૅકમા ંતે ્ૅકની અંદર હફલટરો અથવા ન્સગરેટના ંકાગળો આ્ેલા ંહોય, તો તે 
્ૅક ્ર આ માહહતી િણાવત ુ ંલખાણ હોઈ શકે (દાખલા તરીકેઃ ‘‘ન્સગરેટના ંકાગળો અને હફલટરો ્સમાવલેા ંછે’’ 
અથવા ‘‘ન્સગરેટના ંકાગળો ્સમાવલેા ંછે’’).

તસગરેટના ંપૅ્સ (તન્યમન 4)

• ન્સગરેટના	ં્ૅક્સ	લાબંચોર્સ	ઘનાકાર	(ક્બુોઈડ)	અન	ેપઠૂા	અથવા	હળવા	હળવા	મટીરીયલમાથંી	તૈયાર	
થયેલ	હોય	તે	ફરજિયાત	છે.	િો	્ૅકે્ટ્સ	ફરી-બધં	અથવા	ફરી-ન્સલ	થઇ	શકે	તેવુ	ંહોય,	તો	તે	ઊંચુ	ંકરી	
શકાય	તેવા	ઉ્રના	ઢાકંણ	અથવા	ખભે	લટકાવી	શકાય	તેવુ	ંખોખુ	ંમજાગરાવાળા	ઢાકંણા	્સાથે	હોવુ	ં
ફરજિયાત	છે. 

• ન્સગરેટના એક ્ૅકમા ંઓછામા ંઓછી 20 ન્સગરેટો હોવી િ િોઈએ. 

હાથેથી વાળવાના ્તમાકુના પૅકેટો (તન્યમન 8)

• હાથથેી વાળવાના તમાકુના ્ૅકેટો લબંચોર્સ ઘનાકાર (ક્બુોઈડ), નળાકાર અથવા નાની કોથળીના સવરૂ્મા ં
હોવા ંિ િોઈએ. 

• હાથથેી વાળવાના તમાકુના એક ્ૅકમા ંઓછામા ંઓછ ં30 ગ્રામ તમાકુ હોવુ ંિ િોઈએ. 

અન્ય જોગવાઈઓ (સચૂિઓ 3 અને 4 અને તન્યમનો 11 અને 12)

• ્ૅકની ્સ્ાટી લી્સી, કોઈ છા્ ્ાડ્ા વગરની અથવા તેની રચનામા ંકોઈ અનનયનમતતા વગરની હોવી િ 
િોઈએ.

• તેને વીંટાળેલ કાગળો તદ્ન આર્ાર દેખાય તેવા ંઅને ્ારદશડાક હોવા ંિ િોઈએ. 

• ્ેકેજિંગના આંતહરક ભાગ ન હોય તેવી બીજી વસતઓુ કે વધારાની ્સામગ્રી મકૂવાની મનાઈ કરવામા ંઆવશ ે
(હાથથેી વાળવાના તમાકુના ્ૅક્સમા ં્સાથ ેમકેૂલા ંન્સગરેટના ંકાગળો અને હફલટરો ન્સવાય).

• ્સમાનય રીતે તમાકુના ્ેકેજિંગ ્સાથ ે્સકંળાયેલી ન હોય તેવી અને ખરીદ્ા ્છી બદલાઈ શકે, અવાિો કરે 
અથવા કોઈ પ્કારની વા્સ ્ેદા કરે તેવી કોઈ ્ણ વસતઓુ ્ેકેજિંગમા ં્સમાવવાની ્રવાનગી આ્વામા ં
આવશ ેનહહ.

છૂટક તસગરેટો (તન્યમન 5) 

• ન્સગરેટો ્સફેદ ્સાથ ેઆછા બદામી રંગ જેવી અથવા ઉ્રનો ભાગ ્સફેદ હોય તેવી હશ ેઅને તેના ્ર બ્ાનડનુ ં
નામ િણાવત ુ ંલખાણ હોઈ શકે (નનનચિત કરવામા ંઆવલે અષિરોમા ંઅને િગયા ્ર). 

5.5 િો નનયમનોનુ ંકાચુ ંલખાણ અમલમા ંમકૂવામા ંઆવ ેતો ન્સગરેટનુ ં્ૅક કેવ ુદેખાશે તેનુ ંએક રેખારચત્ર ્ણ સચૂિ C મા ં
રેખારચત્ર તરીકે ્સમાવવામા ંઆવલે છે. 

5.6 હાલના ્સમય,ે અમે ન્સગરેટોના કદ અથવા લબંાઈને લગતી અથવા ન્સગરેટના ં્ૅકેટોના કદને લગતી િરૂહરયાતો 
સચૂવી રહ્ા ંનથી.



12	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા
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5.7 સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ ઓસટ્રલયાના નનયમનોમા વા્રવામા આવલા રગોની ્્સદગી કરવામા જે ્સશોધનથી 
માહહતી મળી હતી તેને ધયાનમા લેતા,16 નનયમનોના કાચા લખાણમા તે િ રગોની સ્ષટતા કરવામા આવી છે જે 
ઓસટ્રલયામા વા્રવા આવશયક છે (્ેકજિંગ માટ ્ેનટોન 448C અને કોઈ ્ણ ્રવાનગી અ્ાયેલ લખાણ માટ 
્ેનટોન કલ ગે્ર 2C). નનયમનોન કાચ લખાણ સ્ષટતા કર છે ક કોઈ ્ણ ્રવાનગી આ્વામા આવલ લખાણ માટ 
માત્ર હલવેટીકા ટાઈ્ફ્સની િ મજૂંરી આ્વામા આવ. તમાકના ્ેકજિંગ ્રની આરોગયની ચેતવણીઓના લખાણો 
માટની હાલની િરૂહરયાતો ્સાથ આ મેળ બે્સ છે, આથી તમાક ઉદ્ોગ આ ટાઈ્ફ્સ (અષિરો)્સાથ ્હલેથી િ કામ કર 
છે. 

5.8 અમારો પ્સતાવ છે ક, સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની િરૂહરયાતો, તમાક ઉત્ાદનના છૂટક ્ેકેજિંગન ેિ માત્ર લાગ ્ડ; 
એટલે ક જે તમાક ્ેકજિંગ ગ્રાહકોને તમાક ઉત્ાદન વચેવા માટ અથવા વચેવાના આશયથી વા્રવામા આવવાન 
હોય. નનયમનોન કાચ લખાણ મલટી ્ૅક્સ (એક કરતા વધાર ્ેકટો), જેમ ક ન્સગરટના 10 ્ૅક્સના ખોખાના છૂટક 
્ેકજિંગ સધી લબાવવામા આવ્ છે. 2012ની મત્રણામા િણાવવામા આવયા મિબ, તમાક વયવ્સાયની અંદરોઅંદર 
િ વા્રવામા આવતા હોય, દાખલા તરીક ગોદામોમા માલના વહીવટ માટ, તેના ્ેકજિંગ ્ર નનયત્રણ ક મયાદાઓ 
મકવાનો અમે પ્સતાવ કરતા નથી. 

ખા્સ પ્કારના તમાકના ઉત્ાદનો 

5.9 રચલડ્ન એનડ ફનમરલઝ એકટ 2014મા ્સકટરી ઓફ સટટની નનયમનો બનાવવાની ્સત્ા હઠળ તેઓ તમાકના તમામ 
અથવા કોઈ ્ણ ઉત્ાદનો માટ સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની િરૂહરયાતો લાગ ્ાડી શક છે. નનયમન 10 ન્સવાય, જે નવા 
ઈ.્. ટોબેકો પ્ોડક્ટ્સ ડાઈરસકટવ (તમાકના ઉત્ાદનોને લગતા હદશાસચન) (નીચે 5.14 – 5.17 જઓ) હઠળની એક 
િરૂહરયાત લાગ ્ાડ અને અમલ કર છે – બાકીના બધા નનયમનોનો આશય આ તબક્ માત્ર ન્સગરટો તેમિ હાથથેી 
વાળવાના તમાકના ્ેકજિંગને િ આવરી લેવાનો છે, અને ન્સગાર જેવા ખા્સ તમાકના ઉત્ાદનો માટ નથી. 

5.10 આંકડા બતાવે છે ક ઈંગલેનડમા ન્સગાર અને ્ાઈ્ ્ીવાની પ્ચરલતતા ન્સગરટ તેમિ હાથથી વાળવાના તમાકના 
ધમ્ર્ાન કરતા ઘણી ઓછી છે અને ઘણી ઓછી ્સખયાના બાળકો અને ્વાન લોકો આ પ્કારના તમાકનો ઉ્યોગ 
કર છે. 2011મા, 16-19 વષડાના 18% લોકોએ ન્સગરટન ધમ્ર્ાન ક્ હત, ્રંત ુઆ ઉંમરના 0.2% લોકોએ ન્સગાર 
તેમિ 0.1% લોકોએ ્ાઈ્ન ધમ્ર્ાન ક્ હત. આજે, ન્સગાર ્ીનારા લગભગ તમામ લોકો પરૂષો છે અને 25 
વષડાથી વધ ઉંમરના છે. ્ાઈ્ ્ીનારા લોકો પરૂષો અને 20 વષડાથી વધ ઉંમરના હોવાન ચલણ છે17 

5.11 તેની ્સામે, ધમ્ર્ાન કરનારા લોકોમા હાથથી વાળવાન તમાક ઘણ િ પ્ચરલત છે, ્વાન લોકો ્સહહત. 2001મા, 
ઈંગલેનડમા ધમ્ર્ાન કરનારા 16-19 વષડાની ઉંમરના લગભગ 30% લોકોએ કહ હત ક તેઓ મખયતવે હાથથી વાળલી 
ન્સગરટો ્ીવ છે. હાલમા જેઓ ્ોતે ધમ્ર્ાન કરનારા હોવાન િણાવતા હોય તેવા 11-15 વષડાના બાળકોમાથી 39% 
એ તૈયાર બનાવલેી ન્સગરટો ્ીધી હતી, 24%એ હાથથી વાળલી ન્સગરટો ્ીધી હતી ને 37% એ બનંે ્ીધી હતી.18

5.12 અમારો પ્સતાવ છે ક ખા્સ કરીને ્વાન લોકોમા, તમાકના ખા્સ ઉત્ાદનોના વ્રાશનો નીચો દર િોતા, તે 
ઉત્ાદનો ્ર હાલમા સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ લાગ ન ્ાડવા િોઈએ. િરૂર ્ડ તો ભનવષયમા સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ 
માટના નનયમનો ખા્સ તમાક ઉત્ાદનો સધી લબાવી શકાય. દાખલા તરીક, િો તમાકન બજાર બદલાય અને ્વાન 
લોકો આ પ્કારના તમાક પ્તયે ખબ વધાર પ્માણમા આકષાવા લાગ. 
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16 ઓસટ્રલયન	્સરકારની	ડી્ાટમેનટ	ઓફ	હલથ	એનડ	એજિંગ	વબે્સાઈટ, તમાકુના	્સાદા	્ેકેજિંગ	તેમિ	આરોગયની	ચેતવણીની	
સ્ષટતા	ઉ્ર	માકકેટ	રી્સચડા	રી્ોટડા , www.yourhealth.gov.au/internet/yourhealth/publishing.nsf/content/mr-plainpack

17 ઓહફ્સ	ફોર	નેશનલ	સટહટસસટક્સની	વબ્સાઈટ (2013), અરભપ્ાયો	અને	જીવનશૈલીન	્સવષેુ ં ષિણ,	પખુત	વયના	ંલોકોમા	ંધમૂ્ર્ાનની	
આદત , 2012, www.ons.gov.uk/ons/rel/ghs/opinions-and-lifestyle-survey/smoking-habits-amongst-adults--2012/
rpt-opinions-and-lifestyle-survey---smoking-habits-amongst-adults--2012.html 

18 હલથ	એનડ	્સોનશયલ	કરની	વબ્સાઈટ, 2012મા,ં	ઈંગલેનડમા	્ં વાનુ 	લોકોમા	ંધમૂ્ર્ાન,	દારૂ	્ીવો	અને	નશીલી	દવાઓનો	વ્રાશ, 
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB11334 
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સટાનડડાડાઈઝડ	્ેકેજિંગ	માટેના	નનયમનોનુ	ંકાચુ	ંલખાણ	(ડ્ાફટ	રેગ્લુેશન્સ)  13

નનયમનોનો પ્ાદેનશક અવકાશ

5.13 ્સેકેટરી	ઓફ	સટેટની	નનયમનો	બનાવવાની	્સત્ાઓ	્સમગ્ર	્નુાઈટેડ	હકંગડમમા	ંફેલાયેલી	છે	અન	ેસકોટલેનડ,	
નોધડાન	આયલષેનડ	અને	વલે્સના	ંમતં્રીઓની	મજૂંરી	્સાથે	સકોટલેનડ,વલે્સ	તેમિ	નોધડાન	આયલષેનડમા	ંલાગ	ુ્ાડી	
શકાય	તેવા	નનયમનો	બનાવી	શકાય	છે,	જયા	ંઆ	નનયમનોમા	ંતેમની	્ોતાની	પ્ાદેનશક	્ાલાડામેનટ	અથવા	
એ્સેમબલીની	ષિમતાની	અંદર	હોય	તેવી	િોગવાઈઓ	આ્ેલી	હોય. 

્રુો્ીયન ટોબેકો પ્ોડક્ટ્સ ડાઈરેકટીવ (ટી.્ી.ડી.)

5.14 નવા ્રુો્ીયન ટોબેકો પ્ોડક્ટ્સ ડાઈરેકટીવ (ટી.્ી.ડી.)મા ંસધુારા કરવામા ંઆવયા છે અને તેને 20 મે 2016 સધુીમા ં
્કેુના કાયદામા ંબદલવાનો રહશેે.19 ટી.્ી.ડી.મા ંઅનેક નવી િરૂહરયાતો િણાવવામા ંઆવી છે જે ્સમગ્ર ઈ.્.ુમા ં
તમામ તમાકુ અને તેને લગતા ંઉત્ાદનો ્ર લાગ ુ્ડશ,ે જેમ કેઃ

• તમાકુના ંતમામ ઉત્ાદનોના ્ૅકેટોના આગળના અને ્ાછળનો 65% ભાગ આવરી લેવાય તેટલા મોટા 
રચત્રમા ંઆરોગયની ચેતવણીઓ, ન્સગરેટના ં્ૅકેટો ્રની ચેતવણીઓની નનનચિત કરવામા ંઆવલે કદના ં
ઓછામા ંઓછા ં્હરમાણો ્સાથ.ે20

• તમાકુના ંઉત્ાદનોમા ં્સમાવવામા ંઆવી શકે તેવી ્સામગ્રીઓ માટેની િરૂહરયાતો, જેમા ંતેના સવાદના વણડાન 
િણાવવા ઉ્રના પ્નતબધંનો ્ણ ્સમાવશે થાય છે (િો કે 2020 સધુી મેનથોલ સવાદનો તમાકુ બજારમા ં
વચેવા દેવામા ંઆવશ)ે.

• તમાકુના ંઉત્ાદનો માટેની િરૂહરયાતો ્ર તેમિ ગેરકાનનૂી વે્ાર ્સામે ્ગલા ંલેવાના ંસરુષિાના ં્ગલા ં
માટેની િરૂહરયાતોનુ ં્ગેરંુ રાખવુ ંઅને તેની ઝીણવટભરી ત્ા્સ રાખવી. 

• ઈલેકટ્ોનનક ન્સગરેટો તેમિ ધમૂ્ર્ાનના ંઓષધીય ઉત્ાદનો માટેની નવી િરૂહરયાતો.

5.15 ટી.્ી.ડી.ના આહટટિકલ 13 અને 14મા ંઉત્ાદન અને તેના ્ેકેજિંગની રજૂઆત તેમિ દેખાવ ્સાથ ે્સબંનંધત હોય તેવી 
અનેક િરૂહરયાતોનો ્ણ ્સમાવશે કરવામા ંઆવલેો છેઃ

• ન્સગરેટના ં્ૅકેટોનો આકાર લબંચોર્સ ઘનાકાર (ક્બુોઈડ) િ હોવો િોઈએ અને તે ખોખુ ંઅથવા ્ોચી વસતનુ ુ ં
બનેલ હોવુ ંિોઈએ. 

• ન્સગરેટના ્ૅકેટ ્ર, ્ોચા ્ૅકેટ ન્સવાય ઉ્રનુ ંઊંચી કરી શકાય તેવુ ં્ાછળ મજાગરો હોય તેવુ ંઢાકંણુ ંહોવુ ં
િોઈએ (્કેુમા ં્સામાનય રીતે ્ૅક ખોલવાનુ ંઆ િ પ્કારનુ ંહોય છે) અથવા તો તે ખભે લટકાવી શકાય તેવા, 
મજાગરાથી ખલૂ ેતેવા ઢાકંણાવાળા ખોખામા ંહોવુ ંિોઈએ (જે ્કેુમા ંબહ ુઓછ ંિોવા મળે છે, ્રંત ુઈ.્.ુના 
કેટલાક દેશોમા ંવધ ુિોવા મળે છે).

• હાથથેી વાળવાના તમાકુના ્ૅકેટો લબંચોર્સ ઘનાકાર અથવા નળાકાર અથવા કોથળીના સવરૂ્મા ંહોવા ં
િોઈએ. 

• ન્સગરેટના એક ્ૅકેટમા ંઓછામા ંઓછી 20 ન્સગરેટો અને હાથથેી વાળવાના તમાકુમા ંઓછામા ંઓછ ં30 ગ્રામ 
તમાકુ હોવુ ંિ િોઈએ. 

• તમાકુના ંતમામ ઉત્ાદનો માટે, ્ેકેજિંગ ્રના ંતેમિ તમાકુના ઉત્ાદન ્રના ંલેબલોમા ંએવુ ંકશુ ંિ 
િણાવલેુ ંકે દશાડાવલે ુ ંનહહ હોય જેનાથીઃ 

19 ્રુો્ીયન	કનમશનની	વેબ્સાઈટ, તમાકુના	ંઉત્ાદનો	ઉ્રના	ડીરેકટીવની	પનુઃનવચારણા,  
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

20 ્ૅક્સની	્ાછળના	ભાગમા	ંનવી	િગયાએ	મકૂવામા	ંઆવનારી	આરોગયની	ચેતવણીને	કારણે,	નાણાકીય	નનશાની	લગાવવા	માટેની	
હાલની	િગયા	બદલવાની	િરૂર	્ડશ.ે	તમાકુના	ંઉત્ાદનો	ઉ્ર	નાણાકીય	નનશાની	મકૂવાની	નવી	િગયાની	સ્ષટતા	કરવાની	
યોગય	્સમયાન્ૂસાર	ગોઠવણ	કરવામા	ંઆવશે.

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm


14	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા

ુ ં ે ં ે ુ ં ડા ે ં
ં

– તમાકના ઉત્ાદનનો પ્ચાર થાય અથવા તેની લાષિરણકતાઓ, આરોગય ્રની અ્સરો, િોખમો અથવા 
તેમાથી નીકળતા ્દાથયો નવશે કોઈ ખોટી છા્ ઊભી કરીને તેના વ્રાશને પ્ોત્સાહન મળે

– તમાકના ઉત્ાદનમા રહલ નનકોહટન, ટાર અથવા કાબડાન મોનોક્સાઈડના પ્માણ નવશે માહહતી આ્વામા 
આવ

– એવ સચન મળે કઃ કોઈ અમક તમાકની વસત બીજી તમાકની વસત કરતા ઓછી નક્સાનકારક છે, તે 
ધમાડાના કટલાક નક્સાનકાર ્દાથયોની અ્સર ઓછી કર છે, તેમા તાિગી આ્તી, શકકત આ્તી, 
સવાસથય સધારક, નવ િોમ ભરતી, કદરતી, વનસ્નતિનય ્સામગ્રીઓ ્સમાવલી છે અથવા તેના આરોગય 
ક જીવનશૈલી ્ર અનય કોઈ લાભો છે

– તેના સવાદ, વા્સ અથવા કોઈ ્ણ સવાદનો ્દાથડા અથવા બીજી કોઈ ્સામગ્રી નાખેલી હોવાન ક તે નહહ 
હોવાન િણાવે

– કોઈ ખાદ્્દાથડા ક શગારના ઉત્ાદન જેવ દખાત હોય

– એવ સચવે ક અમક તમાક ઉત્ાદનની ્યાવરણીય નનકાલની ષિમતા વધ સધારલી છે ક બીજા 
્યાવરણને લગતા ફાયદા છે

• તમાકના તમામ ઉત્ાદનો ઉ્ર હડસકાઉનટો, તે માટના વાઉચરો, તેન મફત નવતરણ અને એકના ભાવે બે 
ખરીદવા જેવી ઓફરો ્ર પ્નતબધ છે. 

5.16 િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ આગળ વધવાનો આખરી નનણય લેવામા આવ, તોઃ

• સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ બનાવવામા આવનારા નનયમનો ટી.્ી.ડી.ના આહટટિકલો 13 અને 14નો ્ણ અમલ 
કરશ (સચિ B મા નનયમનોના કાચા લખાણમા નનયમનો 4, 8 અને 10 જઓ).

• સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટની િરૂહરયાતોનો અમલ મે 2016મા કરવામા આવ એવો અમારો પ્સતાવ છે, જેથી 
તે ટી.્ી.ડી.ની ફરબદલની આખરી તારીખની ્સાથ તે થાય અને ધધા-વયવ્સાયો ્ર બને તેટલો ઓછો બોિો 
્ડ.

• મે 2016 ્હલા ઉત્ાદન કરવામા આવલ જનો માલ વચેાઈ િવા માટ 12 મહહનાનો ્સમય આ્વામા આવ 
એવો અમારો પ્સતાવ છે. 

5.17 િો સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ માટ આગળ નહહ વધવાન નક્ી કરવામા આવશ, તો આહટટિકલ 13 અને 14 મા આ્ેલા 
ટી.્ી.ડી.ના તેને લગતા ્ા્સાઓનો, ભનવષયમા બનાવવામા આવનારા અનય નનયમનોમા બનાવવામા આવનારી 
ટી.્ી.ડી.ની અનય િરૂહરયાતોની ્સાથ અમલ કરવામા આવશ.

અમલબજાવણી

5.18 િો	મત્રીઓ	આગળ	વધવાન	નક્ી	કરશ,	તો	નનયમનોના	કાચા	લખાણ	હઠળ,	જેન	છૂટક	્ેકજિંગ	તે	નનયમનોમા	
િણાવવામા	આવલે	િોગવાઈઓ	પરી	ન	કરત	હોય	તેવા	તમાકના	ઉત્ાદનો	બનાવવાન	અથવા	પરા	્ાડવાન	
ગનો	બનશ.ે	અમારો	પ્સતાવ	છ	ક	નનયમનોનો	ભગ	કરીને	તમાકના	ઉત્ાદનો	બનાવનાર	ક	પરા	્ાડનાર	
વયકકત,	ગનાની	્સરષિપત	ખાતરી	થયે	વધમા	વધ	ત્રણ	મહહના	માટ	જેલ	્સજા	અથવા	કોઇ્ણ	રકમનો	દડ,	
અથવા	બને,	અને	િો	તહોમતનામ	પરવાર	થશ,	તો	તે	બે	વષડાની	જેલ	્સજા	અથવા	દડ	અથવા	બને	માટ	
િવાબદાર	ઠરશ. 

5.19 તમાક નનયત્રણના ઘણા હાલના કાયદામા છે તેવી રીતે, આની અમલબજાવણી માટ લોકલ ઓથોહરટીના ટ્હડંગ 
સટાનડર્સડા નવભાગના અનધકારીઓ (અથવા નોધન આયલષેનડમા એનવાયરનમેનટલ હલથ ઓહફ્સરો) િવાબદાર રહશે. 
ઈંગલેનડમા અથવા દરક ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન્સમા યોગય મતં્રી ્ણ નનયમનોની અમલબજાવણી કરાવી શકશ. 
અમલબજાવણી કરાવનારા અનધકારીઓ અને યોગય મત્રીઓ ્ા્સ કનસ્મર પ્ોટકશન એકટ 1987 (ગ્રાહક સરષિાનો 
કાયદો) હઠળ સરષિા નનયમનોની અમલબજાવણી માટ હાલમા અમલમા રહલી અનેક ્સત્ાઓ ઉ્લ્ધ રહશે. 
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5.20 િો તમાકુના ંઉત્ાદનો પરૂા ં્ાડનાર કોઈ વયકકતન ે(દાખલા તરીકે કોઈ નાની દુકાન ચલાવનારને) ખબર ન હોય 
અથવા તમાકુના ્ેકેજિંગ નનયમનોનો ભગં કરતા ંહોવાની શકંા કરવા માટેના ંતેમની ્ા્સે વાિબી કારણો ન હોય તો 
તો તેમના બચાવ માટે ્ણ નનયમનોના કાચા લખાણમા ંિોગવાઈ છે. 

5.21 નનયમનોના કાચા લખાણ અને આ િોગવાઈઓ વયવહારમા ંકેવી રીતે કામ કરશે તેના ્રની ટીપ્ણીઓ તેમિ તમે 
િો કોઈ મદુ્ાની નવગતો અમારા ધયાન ્ર લાવવા માગતા ંહો, તો તે અમે આવકારીએ છીએ.



16	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા
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6. અ્સરન મલયાકન

6.1 મત્રણાના તબક્ાન અ્સરન મલયાકન (ઈમ્કટ અ્સ્સમેનટ) 2012ના મત્રણાના દસતાવેિની ્સાથ િ પ્કાનશત 
કરવામા આવ્ હત. આ મત્રણામા ખા્સ અ્સરના મલયાકન ્સાથ ્સબંનંધત 12 પ્શ્ો પછવામા આવયા હતા, જેમા િો 
સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગની શરૂઆત કરવામા આવ તો તેના ્સભનવત ખચડા અને ફાયદાની અમને વધ ્સમિણ મળી 
શક તે માટની માહહતી માગવામા આવી હતી. 

6.2 અ્સરના મલયાકનનો વધ આગળ નવસતાર કરવામા આવયો હતો અને આ મત્રણાના દસતાવેિની ્સાથ તેન એક 
સધારલ સવરૂ્ પ્કાનશત કરવામા આવ્ છે. આ સધારલ સવરૂ્, 2012ની મત્રણામાથી મળેલ માહહતી, તમાક 
ક્નીઓના પ્નતનનનધઓ, નવસતત તમાક ઉત્ાદન ઉદ્ોગ ્સાથની ખા્સ મીહટંગો તેમિ શનેટલર રીવ્ ્રથી તૈયાર 
કરવામા આવ્ છે. અ્સરના આ મલયાકન ઉ્રના મતવયોને અમે આવકારીએ છીએ. 

6.3 અમે ્સમાનતા ઉ્રની અ્સરના મલયાકનમા ્ણ સધારા કયા છે, જેને ્ણ આ દસતાવેિની ્સાથ પ્કાનશત કરવામા 
આવ્ છે. કોઈ ્ણ જથ ્ર ્ડનારી ્સભનવત અ્સરોના ્સબંધંમા ંકોઈ ્ણ વધારાની માહહતી અમે આવકારીએ 
છીએ, અને ઈકવોરલટી એકટ (્સમાનતાને લગતો કાયદો) 2010 હઠળ તેની લાષિરણકતાઓ, અથવા જાહર ષિેત્રી ફરિો 
હઠળ ધયાનમા લેવી િોઈએ તે કોઈ ્ણ મદ્ાઓને સરરષિત રાખવામા આવશ.21 
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21 ્સસથાઓએ	તેમની	્સેવાઓ	પરી	્ાડતી	વખતે	અને	તેમના	કાયયો	કરતી	વખતે,	્સમાનતાની	ફરિને	અધીન	રહીને,	આ	િરૂરતોને	
યોગય	રીતે	ધયાનમા	રાખવી	િ	િોઈએઃ	

• ગરકાયદ્સર	ભેદભાવ,	હરાનગતી,	ભોગ	બનાવવાન	તેમિ	ઈકવોરલટી	એકટ	(્સમાનતાને	લગતો	કાયદો)	2010	દ્ારા	મનાઈ	
કરવામા	આવલે	બીજી	કોઈ	્ણ	વતડાણક	નાબદ	કરવી

• જે	લોકોમા	અમક	ખા્સ	સરરષિત	લાષિરણકતાઓ	એક	્સમાન	હોય	અને	જેમનામા	તે	એક	્સમાન	ન	હોય	તેમની	વચચે	તકોની	
આગળ	્ડતી	્સમાનતા

• જે	લોકોમા	અમક	ખા્સ	સરરષિત	લાષિરણકતાઓ	એક	્સમાન	હોય	અને	જેમનામા	તે	એક	્સમાન	ન	હોય	તેમની	વચચે	્સારા	
્સબધોને	્ોષણ	આ્વ	

	 જાહર	ષિેત્રની	્સમાનતાની	ફરિમા	ઉંમર,	અ્સમથતા,	રલંગની	ફરબદલ,	્સગભાવસથા	અને	માતતવ,	વણડા	(લઘમતી	અથવા	
રાસષટ્ય	મળ,	રગ	અથવા	રાસષટ્યતા	્સહહત),	ધમડા	અથવા	માનયતા	(માનયતા	ન	હોવા	્સહહત),	જાનત	તેમિ	જાનતય	અરભગમની	
‘‘સરરષિત	લાષિરણકતાઓ’’ને	આવરી	લેવામા	આવે	છ.	તે	લગન	તેમિ	ન્સનવલ	્ાટનરશી્	્હરકસથનતને	્ણ	લાગ	્ડ	છ,	્રત	
ભેદભાવ	નાબદ	કરવાની	િરૂરત	પ્તયે	યોગય	ધયાન	આ્વાની	િરૂહરયાતના	્સબધમા	િ.
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7. આ મત્રણાનો પ્ાદનશક અવકાશં ે

7.1 આ	મત્રણા	ડી્ાટમેનટ	ઓફ	હલથ	દ્ારા	્સમગ્ર	્નાઈટડ	હકંગડમમા	ડીવોલવડ	એડનમનનસટ્શન્સ	્સાથનેી	્સહમતીથી	
ચલાવવામા	આવી	રહી	છ. મત્રણાના તમામ પ્નત્સાદો ત્રણ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન્સમા જાહર આરોગય માટ 
િવાબદાર મત્રીઓની નવચારણા માટ ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ દ્ારા ઉ્લ્ધ કરાવવામા આવશ. અમે કટલાક 
પ્નત્સાદો ્સરકારના બીજા નવભાગો ્સાથ ્ણ આ્-લે કરી શકીએ. 
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8. મત્રણામા કવી રીતે ્સકળાવં ં ે ં ુ ં

8.1 મત્રણાના	પ્શ્ો	સચિ A	મા	આ્ેલા	છ.	આ	મત્રણા	26/06/2014	થી	07/08/2014	સધી	છ	અઠવાહડયા	માટ	
ચાલશ.ે 

8.2 પ્નતભાવ	આ્નારાઓને	તેમના	મતવયો	ઓનલાઈન	આ્વા	માટ	પ્ોત્સાહહત	કરવામા	આવે	છ,	્રત	
નીચેનામાથી	કોઈ્ણ	રીતે	પ્નત્સાદો	આ્ી	શકાય	છઃ 

• અહીં	ઓનલાઈન	ફોમડા	ભરીનેઃ http://consultations.dh.gov.uk/tobacco/standardised-packaging-of-
tobacco-products-1.

• અહીં	ઓનલાઈન	ફોમડા	ભરીનેઃ 

• https://www.gov.uk/government/consultations. તમારો	પ્નતભાવ	અહીં	ઈમેઈલથી	મોકલીનેઃ

• TobaccoPackaging@dh.gsi.gov.uk. 

• તમારા પ્નત્સાદો અહીં ્ોસટ મારફતે મોકલીનેઃ  
Department of Health Standardised Tobacco Packaging Consultation 
PO Box 1126 
Canterbury CT1 9NB 

ં ૂ ં ે ં ુ ં ે

ં ં ં ે ં ે ં ુ
ં ે

http://consultations.dh.gov.uk/tobacco/standardised-packaging-of-tobacco-products-1
http://consultations.dh.gov.uk/tobacco/standardised-packaging-of-tobacco-products-1
https://www.gov.uk/government/consultations
mailto:TobaccoPackaging@dh.gsi.gov.uk


18	 	 	તમાકના ઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટના ્ેકજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્સરતા કરવા – સટાનડડાઈઝડ કરવા – માટના નનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મત્રણા

ુ ં ે ં ે ુ ં ડા ે ં
ં

8.3 આ મત્રણાનો હત ર્સ ધરાવનારા લોકો, ધધા-વયવ્સાયો અને ્સસથાઓના મતવયો મેળવવાનો છે, જેમા મખય 
ધયાન, સટાનડડાઈઝડ ્ેકજિંગ નવશે 2012ની મત્રણા બાદથી ઊભી થયેલી કોઈ ્ણ નવી અથવા વધારાની માહહતી 
મેળવવા ્ર કસનરિત છે. િો તમારા પ્નત્સાદમા એવી માહહતી ્સમાવલી હશ, જે ્હલેથી િ મળલી હશ, તો અમે 
તમારા પ્નત્સાદના એ હહસ્સા ્ર ભાર મકવા કહીશ જે એનપ્લથી ઓગસટ 2012 દરમયાનની ્હલી મત્રણાના ્સમયે 
ઉ્લ્ધ ન હોય તેવી માહહતીની લગતો હોય. 

8.4 અમારી નવનતી છે ક તમારા પ્નત્સાદની ્સાથ તમે ્સશોધનો, અથવા અનય પરાવાઓના ્સદભયો ્ણ પરા ્ાડો. િો 
તમારો પ્નત્સાદ લાબો હોય, તો મહરબાની કરીને કાગળની વધમા વધ ત્રણ બાજઓમા લખેલો તેનો ટક્સાર ્ણ 
્સાથ આ્ો. 

8.5 આ મત્રણા નીચે િણાવલેી બીજી ભાષાઓમા પ્કાનશત કરવામા આવી છેઃ વલેશ,	ઉદ,	ગિરાતી,	્જાબી	અને	
તામીલ. ભાષાતર કરાયેલા આ દસતાવેિો ઈલેકટ્ોનનક સવરૂ્મા અહીંથી મેળવી શકાય છેઃ  
https://www.gov.uk/government/consultations 

8.6 િો તમે આ મત્રણાના દસતાવેિની નકલ બીજા કોઈ સવરૂ્મા મેળવવા માગતા હો, અથવા મોકલવાની ્સગવડતાના 
કારણો્સર તમે બીજા કોઈ સવરૂ્મા તેનો પ્નત્સાદ આ્વા માગતા હો, તો મહરબાની કરીને ફકરા 7.2મા િણાવલે 
ઈમેઈલ અથવા ટ્ાલી ્સરનામા ્ર અમારો ્સં્ કડા  કરો. 

8.7 ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથ એનડ ડીવોલવડ એડનમનનસટ્શન્સ મત્રણાના વયકકતગત પ્નત્સાદોનો અલગ અલગ િવાબ આ્ી 
શકશ નહહ. 

ં ે ુ ં ં ં ં ં ં ુ
ડા ે ં
ે ં ે ે ે ે ે
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ં ે ુ ં ુ ુ ં ૂં
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ં ં ં ૂડા ુ ં
ં ં

ં ં ં ં
ં ં ે ં

ડા ે ે ં
ે

9. પ્નત્સાદ આ્નાર વયકકત તમાક ઉદ્ોગ ્સાથ 

્સીધી ક આડકતરી રીતે િોડાયેલી હોવાન 

બયાન

ુ ે
ે ુ ં

9.1 વલડ હલથ ઓગનાઈઝેશનના ફ્મવક કનવનશન ઓન ટોબેકો કટ્ોલ (એફ.્સી.ટી.્સી.)ના એક ્ષિ તરીક, તમાક 
ઉદ્ોગના સથાન્ત હહતોથી જાહર આરોગય નીનતન રષિણ કરવાની ્નાઈટડ હકંગડમની ફરિ બને છે. આ ફરિ પરી 
કરવા માટ, અમ પ્રત્તસાદ આપનારા ્તમામ લોકોન તવન્તી કરીએ છીએ ક ્તમાક ઉદ્ોગ સાથ ્તમની કોઈ સીધી 
ક આડક્તરી કડીઓ છ ક નહહ અથવા ્તમન ત્યાથી કોઈ ભડોળ મળ છ ક નહહ ્ત ્તઓ જાહર કર. અમે તો ્ણ 
તમાક ઉદ્ોગ તરફથી તેમિ તમાક ઉદ્ોગ ્સાથ િોડાયેલા લોકો તરફથી મળલા મત્રણાના તમામ પ્નત્સાદો ઉ્ર 
ધયાનપવડાક નવચારણા કરીશ અને પ્કાનશત કરવામા આવતા મત્રણાના પ્નત્સાદોના ્સષિે્મા ્સમાવશ કરીશ. 

ડા ે ષે ે ડા ે ં ે ુ
ે ુ ં ુ ે ૂ

ે ે ં ે ં ે ુ ે ે
ે ે ે ે ે ં ં ે ે ે ે ે ે ે

ુ ુ ે ં ે ં
ૂ ુ ં ં ં ં ં ે ુ ં



પ્નત્સાદ	આ્નાર	વયકકત	તમાકુ	ઉદ્ોગ	્સાથે	્સીધી	કે	આડકતરી	રીતે	િોડાયેલી	હોવાનુ	ંબયાન  19

10.  આગામી	્ગલા

10.1 આખર તારીખ [xxx] સધીમા મળલા તમામ પ્નત્સાદો ઉ્ર ધયાનપવડાક નવચારણા કરવામા આવશ. મત્રણા પરી 
થઈ ગયા ્છી, મત્રણાના પ્નત્સાદોના ્સષિે્નો એક હવાલ યોગય ્સમયે ડી્ાટમેનટ ઓફ હલથની વબે્સાઈટ ્ર 
પ્કાનશત કરવામા આવશ. 

10.2 સટાનડડાઈઝડ	્ેકજિંગ	્રનો	આખરી	નનણય,	તમામ	્સલગન	નવચારોને	ધયાનમા	રાખીને	યોગય	્સમયાન્સાર	
લેવામા	આવશે. 

ં

ુ ં ે ૂ ં ે ં ૂ
ં ં ે ડા ે
ં ે

ડા ે ડા ં ં ૂ
ં

11.  મત્રણાની પ્હકયા 

11.1 આખર	તારીખ	07/08/2014	સધીમા	મળલા	તમામ	પ્નત્સાદો	ઉ્ર	ધયાનપવડાક	નવચારણા	કરવામા	આવશે. 

Consultations Co-ordinator  
Department of Health  
2E26 Quarry House  
Leeds  
LS2 7UE 

ઈ-મેઈલઃ consultations.co-ordinator@dh.gsi.gov.uk

મહરબાની કરીન મત્રણાના પ્રત્તસાદો આ સરનામ મોકલિો નહહ. 

ં

ુ ં ે ૂ ં

ે ે ં ે

 – આગામી	્ગલાં

mailto:consultations.co-ordinator%40dh.gsi.gov.uk?subject=


20	 	 	તમાકુના ંઉત્ાદનો (પ્ોડક્ટ્સ) માટેના ં્ેકેજિંગ નનનચિત ધોરણને અન્ુસરતા ંકરવા – સટાનડડાડાઈઝડ કરવા – માટેના ંનનયમનો શરૂ કરવા 
ઉ્ર મતં્રણા

12.  ગપુતતાન ેલગતી માહહતી 

12.1 આ મતં્રણાના પ્નત્સાદરૂ્ે તમે અમને પરૂી ્ાડેલી માહહતીનો વહીવટ અમે ડી્ાટડામેનટ ઓફ હલેથના ઈનફોમષેશન 
ચાટડાર અન્ુસાર કરીએ છીએ.22 

12.2 અંગત માહહતી ્સહહત અમને મળેલી માહહતી, માહહતીની ઉ્લ્ધીના નનયમો (મખુયતવે ફ્ીડમ ઓફ ઈનફોમષેશન એકટ 
2000 (એફ.ઓ.આઈ.એ.), ડેટા પ્ોટેકશન એકટ 1998 (ડી.્ી.એ) અને એનવાયરનમનેટલ ઈનફોમષેશન રેગ્લુેશન્સ 
2004) અન્ુસાર પ્કાનશત કરવામા ંકે જાહરે કરવામા ંઆવી શકે. 

12.3 તમે આ્ેલી માહહતી િો ગપુત રાખવામા ંઆવ ેએવુ ંતમે ઈચછતા ંહો, તો મહરેબાની કરીને એ વાત ખયાલમા ંરાખશો 
કે એફ.ઓ.આઈ.એ. હઠેળ, એક કાનનૂી આચાર ્સહંહતા છે, જેનુ ંજાહરે ્સત્ાઓએ ્ાલન કરવુ ંિ ્ડે છે, અને તે તે 
અનય બાબતોની ્સાથ ે્સાથ ેગપુતતાની ફરિ અંગે ્ણ કાયડાવાહી કરે છે. આને િોતા,ં તમે આ્ેલી માહહતી શા માટે 
ગપુત હોવાનુ ંતમે માનો છો તે િો તમે અમને ્સમજાવશો તો તે મદદરૂ્ રહશેે. િો અમને કોઈ માહહતી જાહરે કરવા 
માટેની નવનતંી મળે, તો તમારા ખલુા્સાને અમે ્સપંણૂડા્ણે ધયાનમા ંરાખીશુ,ં ્રંત ુતમામ ્સિંોગોમા ંતે ગપુતતા 
જાળવી રાખવામા ંઆવશ ેતેવી ખાતરી અમે આ્ી શકીએ નહહ. તમારી આઈ.ટી. ન્સસટમ દ્ારા આ્મેળે બનાવવામા ં
આવલે ગપુતતાન ેલગતુ ં્સોગદંનામુ,ં આ ડી્ાટડામેનટ માટે બધંનકતાડા ગણવામા ંઆવશ ેનહહ. 

12.4 આ ડી્ાટડામેનટ તમારી અંગત નવગતો ્ર ડી.્ી.એ. અન્ુસાર કાયડાવાહી કરશે અને મોટાભાગના ્સિંોગોમા ંઆનો 
અથડા એવો થશે કે તમારી અંગત નવગતોન ેકોઈ ત્રાહહત ્ષિ ્સામે જાહરે કરવામા ંઆવશ ેનહહ. 

22 https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/personal-information-charter

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/personal-information-charter


સરૂચ	A		મતં્રણાના	પ્શ્ો  21

સરૂચ A  

મતં્રણાના પ્શ્ો

1.  શનેટલર	રીવ્નૂા	અહવેાલ	નવશે	તમારા	ંએવા	ંકોઈ	નનરીષિણો	છે	જે	તમે	અમારા	ધયાન	્ર	લાવવા	માગતા	ંહો?

2.  2012 ની મતં્રણા બાદથી, સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગના ંનવસત તૃત ્ા્સાનંે લગતી કોઈ માહહતી, ખા્સ કરીને નવી અથવા 
વધારાની માહહતી તમારી ્ા્સે છે જે તમે અમારા ધયાન ્ર લાવવા માગતા ંહો? 

3.  નનયમનોના	કાચા	લખાણ	્ર	તમારી	કોઈ	ટીકા	કે	સચૂનો	છે,	કાચા	લખાણમા	ંિણાવયા	મિુબના	નનયમનોના	
અમલની	વયવહાહરકતા	નવશ	ેતમે	કશુ	ંઅમારા	ધયાન	્ર	લાવવા	માગતા	ંહો	તે	્સહહત?

4.  તમને બીજા કોઈ એવા વધારાના પરુાવા કે માહહતીની ખબર છે જેનાથી મતં્રણાના તબકે્ અમે કરેલા અ્સરના 
મલૂયાકંનમા ંકરેલી ધારણાઓ અથવા અંદાિોમા ંસધુારા થાય?
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Draft Regulations laid before Parliament under section 135(6) of the Children and Families Act 
2014 and paragraph 2(2) of Schedule 2 to the European Communities Act 1972 for approval by 
resolution of each House of Parliament. 

D R A F T  S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

No.  

PUBLIC HEALTH 

The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations ... 

Made - - - - *** 

Coming into force - - *** 

The Secretary of State is a Minister designated for the purposes of section 2(2) of the European 
Communities Act 1972(a) in relation to measures relating to the sale, packaging, labelling and 
sampling of tobacco products(b). 

The Secretary of State makes the following Regulations in exercise of the powers conferred by 
sections 94 and 135(2) and (3) of the Children and Families Act 2014(c) and section 2(2) of the 
European Communities Act 1972. 

A draft of these Regulations has been laid before and approved by resolution of each House of 
Parliament in accordance with section 135(6) of the Children and Families Act 2014 and 
paragraph 2(2) of Schedule 2 to the European Communities Act 1972. 

PART 1 
Introduction 

Citation and commencement 

1.—(1) These Regulations may be cited as the Standardised Packaging of Tobacco Products 
Regulations …. 

(2) These Regulations come into force…..  

Interpretation 

2.—(1) In these Regulations— 
“appropriate minister”— 

(a) in relation to England, means the Secretary of State, 

                                                                                                                                            
(a) 1972 c. 68. 
(b) S.I. 1991/755. 
(c) 2014 c. 6. 
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(b) in relation to Wales, means the Welsh Ministers, 
(c) in relation to Northern Ireland, means the Department of Health, Social Services 
and Public Safety, and 
(d) in relation to Scotland, means the Scottish Ministers; 

“brand name”, in relation to a particular tobacco product, means the primary name by 
which the product is known; 
“calibration mark” means a mark that is used only for the purpose of the automated 
manufacture of any packaging; 
“cigarette” means a roll of tobacco consumed by means of a combustion process and 
further defined in Article 3(1) of Council Directive 2011/64/EU of 21st June 2011 on the 
structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco; 
“consumer” means an individual who is acting for purposes which are outside the 
individual’s trade, business, craft or profession; 
“cross-border distance sale”, in relation to a tobacco product, means a distance sale to a 
consumer where, at the time the consumer orders the product from a retail outlet, the 
consumer is located in a Member State other than the Member State or the third country 
where that retail outlet is established; and for the purposes of this definition a retail outlet 
is deemed to be established in a Member State— 

(a) in the case of an individual, if the individual has his or her place of business in 
that Member State, and 
(b) in any other case, if the retail outlet has its statutory seat, central administration 
or place of business, including a branch, agency or any other establishment, in that 
Member State; 

“enactment” means an enactment contained in, or in an instrument made under— 
(a) an Act of Parliament, 
(b) an Act of the Scottish Parliament, 
(c) a Measure or Act of the National Assembly for Wales, or 
(d) Northern Ireland legislation, within the meaning of the Interpretation Act 
1978(a); 

“external packaging” — 
(a) in relation to a unit packet of a tobacco product, means every surface of the 
packet that is visible before the packet is opened (but this is subject to paragraph 
(b)), 
(b) in relation to a unit packet of hand rolling tobacco in the form of a pouch, means 
every surface of the pouch that is visible before the pouch is opened, together with 
the hidden surface of the pouch in a case where the pouch takes the form of a 
rectangular pocket with a flap that covers the opening, and 
(c) in relation to an outside packet of a tobacco product, means every surface of the 
packet that is visible before the packaging is opened; 

and for the purposes of this definition “visible” includes visible through any wrapper 
permitted by paragraph 5 of Schedule 2 or 4 or any tab which complies with paragraph 
3(1) of Schedule 4; 
“hand rolling tobacco” means tobacco which can be used after retail sale for making 
cigarettes; 
“hidden surface”, in relation to a pouch of hand rolling tobacco in the form of a 
rectangular pocket with a flap that covers the opening, means the surface of the pouch 
which— 

                                                                                                                                            
(a) 1978 c. 30. 
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(a) becomes visible when the flap is opened, but 
(b) is not the underside surface of the flap or any surface of the inside of the pocket; 

“internal packaging”, in relation to a unit packet or outside packet of a tobacco product, 
means so much of that packet as does not comprise the external packaging of that packet; 
“outside packet”, in relation to a tobacco product, means any packaging— 

(a) which contains a unit packet of that product, or an aggregation of such unit 
packets, and 
(b) in which that product is, or is intended to be, presented for retail sale, 
but does not include any wrapper; 

“packaging”, in relation to a tobacco product, has its ordinary meaning and (without 
limiting that meaning) includes any material that is— 

(a) an integral part of the packaging of the product, 
(b) required as part of the packaging process, or 
(c) required to protect the product; 

“pouch” means a unit packet of hand rolling tobacco in the form of— 
(a) a rectangular pocket with a flap that covers the opening, or 
(b) a standing pouch; 

“retail sale” means sale otherwise than to a person who is acting in the course of a 
business which is part of the tobacco trade; 
“tobacco” means leaves and other natural, processed or unprocessed parts of tobacco 
plants, including expanded and reconstituted tobacco; 
“tobacco product” means a product that can be consumed and consists, even partly, of 
tobacco, whether genetically modified or not; 
“travel retail sector” means retail outlets in the United Kingdom at which tobacco 
products may be purchased only by people travelling on journeys to destinations outside 
the United Kingdom; 
“unit packet”, in relation to a tobacco product, means the smallest individual packaging in 
which that product is, or is intended to be, presented for retail sale, but does not include 
any wrapper; 
“variant name”, in relation to a particular tobacco product, means any name by which that 
product is distinguished from other tobacco products under the same brand name; 
“wrapper”, in relation a tobacco product, means a cellophane or plastic wrapper— 

(a) which encloses— 
(i) a unit packet of that product, 
(ii) an aggregation of such unit packets which is not contained in an outside 
packet, or 
(iii) an outside packet of that product, and 

(b) in which that product is, or is intended to be, presented for retail sale; 
(2) Expressions used in these Regulations and in the Trade Marks Act 1994(a) have the same 

meaning as in that Act. 
(3) References in these Regulations to the front and back surfaces of a unit packet or outside 

packet of a tobacco product are to the two largest surfaces of the external packaging of the packet, 
but— 

(a) in relation to a unit packet of hand rolling tobacco in the form of a pouch, the hidden 
surface is to be disregarded for the purposes of this paragraph, and 

                                                                                                                                            
(a) 1994 c. 26. 
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(b) this paragraph is subject to paragraph (4). 
(4) References in these Regulations to the front and back surfaces of a unit packet or outside 

packet of hand rolling tobacco which is cylindrical in shape are to the two opposite halves of the 
curved surface of the external packaging of the packet on the assumption that the curved surface is 
divided equally along a vertical plane. 

(5) For the purposes of these Regulations a person produces a tobacco product if, in the course 
of a business and with a view to the product being supplied for consumption in the United 
Kingdom or through the travel retail sector, the person— 

(a) manufactures the product, 
(b) puts a name, trade mark or other distinguishing mark on it by which the person is held out 

to be its manufacturer or originator, or 
(c) imports it into the United Kingdom, 

and “producer” is to be construed accordingly.  
(6) For the purposes of these Regulations a person supplies a tobacco product if, in the course of 

a business, the person— 
(a) supplies the product— 

(i) with a view to the product being supplied for consumption in the United Kingdom or 
through the travel retail sector, or 

(ii) for consumption in the United Kingdom or through the travel retail sector, 
(b) offers or agrees to so supply it, or 
(c) exposes or possesses it for such supply. 

(7) In the case of a cross-border distance sale of a tobacco product where the consumer is 
located in the United Kingdom, the tobacco product is to be treated for the purposes of these 
Regulations as supplied, and presented for retail sale, in the United Kingdom. 

PART 2 
Provisions which apply to cigarettes only 

Permitted colour or shade of packaging of cigarettes 

3.—(1) No person may produce or supply any cigarettes in breach of any of the provisions of 
this regulation or Schedule 1 (exceptions to paragraphs (2) and (3)). 

(2) The only colour or shade permitted on or for the external packaging of a unit packet or 
outside packet of cigarettes is Pantone 448 C with a matt finish, but this is subject to paragraph (4) 
and Schedule 1. 

(3) The only colour or shade permitted on or for the internal packaging of a unit packet or 
outside packet of cigarettes, is either— 

(a) white, or 
(b) Pantone 448 C with a matt finish, 

but this is subject to paragraph (4), Schedule 1 and paragraph 3(1) of Schedule 2. 
(4) Nothing in paragraph (2) or (3) prohibits any warning, statement, text, picture, image, 

symbol or marking which is required by any enactment (whenever passed or made) other than 
these Regulations; but see paragraph 3 of Schedule 1 which imposes conditions in relation to any 
text required in accordance with regulation 7(4)(a)(i) of the General Product Safety Regulations 
2005(a) (name and address of producer). 

                                                                                                                                            
(a) S.I. 2005/1803. 
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Material, shape, opening and contents of unit packet of cigarettes 

4.—(1) No person may produce or supply any cigarettes in breach of any of the provisions of 
this regulation. 

(2) A unit packet of cigarettes must be made of carton or soft material. 
(3) A unit packet of cigarettes must be cuboid in shape, although any such cuboid may have 

bevelled or rounded edges. 
(4) A unit packet of cigarettes may contain an opening that can be re-closed or re-sealed after it 

is first opened but only if that opening is a flip top lid or a shoulder box hinged lid. 
(5) A flip-top lid may be hinged only at the back of the packet. 
(6)  A shoulder box hinged lid may be hinged only along one of the two smallest sides of the 

packet. 
(7) A unit packet of cigarettes must contain a minimum of 20 cigarettes. 

Appearance of cigarettes 

5.—(1) No person may produce or supply any cigarettes in breach of any of the following 
provisions. 

(2) The only colour or shade permitted on or for the paper, casing, filter or other material 
forming part of a cigarette (apart from the tobacco contained in it) is plain white with a matt finish, 
but this is subject to the following provisions. 

(3) Any paper or casing that surrounds the end of a cigarette that is not designed to be lit may be 
coloured in such a way as to imitate cork. 

(4) A cigarette may have text printed on it to identify the brand name and variant name of the 
cigarette but only if each of the following conditions is met. 

(5) Those conditions are— 
(a) that the text appears parallel to, and not more than 38 millimetres from, the end of the 

cigarette that is not designed to be lit, 
(b) that the text does not contain any character which is not alphabetic, numeric or an 

ampersand, 
(c) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(d) that the rest of any word is in lower-case type, 
(e) that the text is printed in Helvetica type, 
(f) that the colour of the text is black, 
(g) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, and 
(h) that the size of the text is no larger than 8 point. 

Further provisions about the packaging of cigarettes 

6. No person may produce or supply any cigarettes in breach of any of the provisions of 
Schedule 2 (further provisions about the packaging of cigarettes). 

PART 3 
Provisions which apply to hand rolling tobacco only 

Permitted colour or shade of packaging of hand rolling tobacco 

7.—(1) No person may produce or supply any hand rolling tobacco in breach of any of the 
provisions of this regulation or Schedule 3 (exceptions to paragraphs (2) and (3)). 
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(2) The only colour or shade permitted on or for the external packaging of a unit packet or 
outside packet of hand rolling tobacco is Pantone 448 C with a matt finish, but this is subject to 
paragraph (4), Schedule 3 and paragraph 3(1) of Schedule 4. 

(3) The only colour or shade permitted on or for the internal packaging of a unit packet or 
outside packet of such tobacco is either— 

(a) white, or 
(b) Pantone 448 C with a matt finish, 

but this is subject to paragraph (4), Schedule 3 and paragraph 3(2) of Schedule 4. 
(4) Nothing in paragraph (2) or (3) prohibits any warning, statement, text, picture, image, 

symbol or marking which is required by any enactment (whenever passed or made) other than 
these Regulations; but see paragraph 3 of Schedule 3 which imposes conditions in relation to any 
text required in accordance with regulation 7(4)(a)(i) of the General Product Safety Regulations 
2005(a) (name and address of producer). 

Form of, and weight of tobacco in, unit packet of hand rolling tobacco 

8.—(1) No person may produce or supply any hand rolling tobacco in breach of any of the 
provisions of this regulation. 

(2) A unit packet of hand rolling tobacco may take only one of the following forms— 
(a) it may be cuboid in shape, although any such cuboid may have bevelled or rounded 

edges, 
(b) it may be cylindrical in shape, or 
(c) it may take the form of a pouch. 

(3) A unit packet of hand rolling tobacco must contain at least 30 grams of tobacco. 

Further provisions about the packaging of hand rolling tobacco 

9. — No person may produce or supply any hand rolling tobacco in breach of any of the 
provisions of Schedule 4 (further provisions about the packaging of hand rolling tobacco). 

PART 4 
Provisions which apply to all tobacco products or to both cigarettes and hand rolling 

tobacco 

Product presentation 

10.—(1) No person may produce or supply a tobacco product in breach of any of the following 
provisions. 

(2) The labelling of— 
(a) the packaging in which a tobacco product is, or is intended to be, presented for retail sale, 

or 
(b) the product itself, 

may not contain any element or feature falling within paragraph (3). 
(3) An element or feature falls within this paragraph if it— 

(a) promotes a tobacco product or encourages its consumption by creating an erroneous 
impression about its characteristics, health effects, risks or emissions, 

                                                                                                                                            
(a) S.I. 2005/1803. 
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(b) includes any information about the nicotine, tar or carbon monoxide content of a tobacco 
product, 

(c) suggests that a particular tobacco product— 
(a) is less harmful than others, 
(b) aims to reduce the effect of some harmful components of smoke, 
(c) has vitalising, energizing, healing, rejuvenating, natural or organic properties, or 
(d) has other health or lifestyle benefits, 

(d) refers to taste, smell or any flavourings or other additives, or the absence of any such 
thing, 

(e) resembles a food or cosmetic product, or 
(f) suggests that a particular tobacco product has improved biodegradability or other 

environmental advantages. 
(4) The packaging in which a tobacco product is, or is intended to be, presented for retail sale 

may not suggest economic advantage by including printed vouchers or offering discounts, free 
distribution, two-for-one or other similar offers. 

(5) For the purposes of this regulation, prohibited elements and features include (but are not 
limited to) texts, symbols, names, trade marks, figurative signs and other types of sign. 

(6) Nothing in this regulation affects or is affected by any of the other provision of these 
Regulations. 

Packaging of cigarettes or hand rolling tobacco not to produce noise or scent 

11.—(1) No person may produce or supply any cigarettes or hand rolling tobacco if any part of 
the packaging in which the product is, or is intended to be, presented for retail sale— 

(a) makes a noise, or 
(b) contains or produces a smell, 

that is not normally associated with the packaging of cigarettes or, as the case may be, hand rolling 
tobacco. 

(2) Paragraph (1) does not prohibit any smell in the packaging of cigarettes or hand rolling 
tobacco which results from any permitted additive which is designed to give the cigarettes or hand 
rolling tobacco a smell or flavour other than that of tobacco. 

Packaging of cigarettes or hand rolling tobacco not to change after retail sale 

12.—(1) No person may produce or supply any cigarettes or hand rolling tobacco if the 
packaging in which the product is, or is intended to be, presented for retail sale includes any 
features which are designed to change the packaging after retail sale. 

(2) Such features include (but are not limited to)— 
(a) heat activated inks, 
(b) inks or embellishments designed to appear gradually over time, 
(c) inks that appear fluorescent in certain light, 
(d) panels designed to be scratched or rubbed to reveal an image or text, 
(e) removable tabs, and 
(f) fold-out panels. 
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PART 5 
Miscellaneous provisions 

 
Review 

Review 

13.—(1) The Secretary of State must from time to time— 
(a) carry out a review of these Regulations, 
(b) set out the conclusions of the review in a report, and 
(c) publish the report. 

(2) In carrying out the review, the Secretary of State must, so far as is reasonable, have regard to 
how Directive 2014/40/EU of 3rd April 2014 on the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale 
of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC (Articles 13 and 14 of which 
are implemented by regulations 4, 8 and 10 of these Regulations) is implemented in other member 
States. 

(3) The report must in particular— 
(a) set out the objectives intended to be achieved by the regulatory system established by 

these Regulations, 
(b) assess the extent to which those objectives are achieved, and 
(c) assess whether those objectives remain appropriate and, if so, the extent to which they 

could be achieved with a system that imposes less regulation. 
(4) The first report under this regulation must be published before the end of the period of five 

years beginning with… 
(5) Reports under this regulation are afterwards to be published at intervals not exceeding five 

years. 
 

Trade marks and registered designs 

Regulations not to affect registrability of trade marks for tobacco products 

14.—(1) For the purposes of the Trade Marks Act 1994(a) and regulations made under that Act, 
an applicant for the registration of a trade mark in relation to goods or services which are or 
include tobacco products is to be taken as having a bona fide intention that the trade mark should 
be used by the applicant, or with the applicant’s consent, in relation to those goods or services if 
the applicant would have such an intention but for the operation of these Regulations. 

(2) For the purposes of the Trade Marks Act 1994 and regulations made under that Act, an 
applicant for the registration of a trade mark in relation to goods or services which are or include 
tobacco products is to be taken as not having made the application in bad faith if the applicant 
would be taken as not having made the application in bad faith were these Regulations not in 
force. 

(3) For the avoidance of doubt, nothing in these Regulations has the effect that a trade mark is 
not eligible for registration under the Trade Marks Act 1994 by reason only of the fact that the 
goods or services in relation to which registration is sought are or include tobacco products. 

(4) For the avoidance of doubt, these Regulations— 

                                                                                                                                            
(a) 1994 c. 26. 



સરૂચ	B		નનયમનોનુ	ંકાચુ	ંલખાણ	(ડ્ાફટ)  31

 9 

(a) do not cause any trade mark to be contrary to public policy or to accepted principles of 
morality for the purposes of section 3(3)(a) of the Trade Marks Act 1994, 

(b) do not amount to an enactment or rule of law which prohibits the use of a trade mark for 
the purposes of section 3(4) of that Act, and 

(c) do not amount to a rule of law by which the use in the United Kingdom of any trade mark 
is liable to be prevented for the purposes of section 5(4) of that Act. 

Regulations not to affect oppositions based on trade marks for tobacco products 

15.—(1) For the purposes of section 6(3) of the Trade Marks Act 1994, a bona fide use of a 
trade mark falling within subsection 6(1)(a) or (b) of that Act is to be taken to exist if there would 
have been such use of the trade mark during the period of two years mentioned in section 6(3) but 
for the operation of these Regulations. 

(2) For the purposes of section 6A of the Trade Marks Act 1994, in opposition proceedings the 
use conditions are to be taken as met in relation to an earlier trade mark falling within subsection 
(1)(b) of that section if— 

(a) the earlier trade mark is registered in relation to goods or services which are or include 
tobacco products, and 

(b) the use conditions would have been met in relation to the earlier trade mark because it 
would have been put to such genuine use as is mentioned in subsection (3)(a) of that 
section  but for the operation of these Regulations. 

Proper reasons for non-use of trade marks for tobacco products 

16.—(1) If or to the extent that any provision of these Regulations causes the non-use of a 
registered trade mark, such provision is to be considered to be a proper reason for the non-use of 
the trade mark for the purposes of section 46(1) of the Trade Marks Act 1994, provided that— 

(a) the trade mark would have been put to genuine use in the United Kingdom by the 
proprietor or with his consent during the relevant period but for the operation of these 
Regulations, 

(b) such genuine use would have been in relation to the goods or services for which the trade 
mark is registered, and 

(c) the trade mark was not already liable to be revoked or declared invalid for any reason at 
the date these Regulations came into force. 

(2) For the avoidance of doubt, a registered trade mark is not liable to be declared invalid under 
section 47(1) of the Trade Marks Act 1994 if or to the extent that— 

(a) the trade mark would not have been liable to be declared invalid under section 47(1) of 
that Act but for the operation of these Regulations, and 

(b) the trade mark was not already liable to be revoked or declared invalid for any reason at 
the date these Regulations came into force. 

(3) For the avoidance of doubt, when determining whether the use conditions are met for the 
purposes of section 47(2B) of the Trade Marks Act 1994, if or to the extent that any provision of 
these Regulations causes the non-use of the earlier trade mark mentioned in section 47(2B), such 
provision is to be considered to be a proper reason for non-use of the earlier trade mark. 

Regulations not to affect certain dealings with trade marks for tobacco products 

17. For the avoidance of doubt, nothing in these Regulations affects the enforceability of any 
agreement relating to— 

(a) the assignment of a registered trade mark, 
(b) the grant of a licence under a registered trade mark, or 
(c) any other transaction concerning a registered trade mark, 
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to the extent that the trade mark is registered in relation to goods or services which are or include 
tobacco products. 

Regulations not to affect registrability of designs for tobacco products 

18.—(1) For the avoidance of doubt, nothing in these Regulations has the effect that a design is 
to be refused registration under the Registered Designs Act 1949(a) by reason only of the fact 
that— 

(a) the design concerns features of appearance of a tobacco product or its packaging, 
(b) the design involves the use of features whose use in relation to tobacco products or their 

packaging would be prohibited, restricted or limited under these Regulations, or 
(c) the design is not visible during normal use of a tobacco product or its packaging by 

reason of a prohibition, restriction or limitation under these Regulations. 
(2) For the avoidance of doubt, nothing in these Regulations causes any design concerning 

features of appearance of a tobacco product or its packaging to be contrary to public policy or to 
accepted principles of morality for the purposes of section 1D of the Registered Designs Act 1949. 

(3) For the avoidance of doubt, nothing in these Regulations creates any new rights of Crown 
use in respect of registered designs concerning tobacco products or their packaging. 

(4) Expressions used in this regulation and in the Registered Designs Act 1949 have the same 
meaning as in that Act. 
 

Revocation 

Revocation 

19. Regulation 4 of the Tobacco Products (Manufacture, Presentation and Sale) (Safety) 
Regulations 2002(b) (statements of yields on packets of cigarettes) is revoked. 

 
Offences and enforcement 

Offences 

20.—(1) A person who produces or supplies a tobacco product in breach of any provision of 
these Regulations is guilty of an offence. 

(2) A person guilty of an offence under this regulation— 
(a) is liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding three months, 

or a fine, or both, or 
(b) on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding 2 years, or a fine, 

or both. 

Offences by bodies corporate and Scottish partnerships 

21.—(1) If an offence under these Regulations committed by a body corporate is proved— 
(a) to have been committed with the consent or connivance of an officer, or 
(b) to be attributable to any neglect on his part, 

the officer as well as the body corporate is guilty of the offence and liable to be proceeded against 
and punished accordingly. 

                                                                                                                                            
(a) 1949 c. 88. 
(b) S.I. 2002/3041. 
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(2) In paragraph (1) “officer”, in relation to a body corporate, means a director, manager, 
secretary or other similar officer of the body, or a person purporting to act in any such capacity. 

(3) If the affairs of a body corporate are managed by its members, paragraph (1) applies in 
relation to the acts and defaults of a member in connection with the member’s functions of 
management as if that person were a director of the body corporate. 

(4) If an offence under these Regulations committed by a partnership in Scotland is proved— 
(a) to have been committed with the consent or connivance of a partner, or 
(b) to be attributable to any neglect on the partner’s part, 

the partner as well as the partnership is guilty of the offence and liable to be proceeded against and 
punished accordingly. 

(5) In paragraph (4) “partner” includes a person purporting to act as a partner 

Defence 

22. In any proceedings for an offence under these Regulations against a person who supplies any 
tobacco product in breach of any provision of these Regulations, it is a defence that the person 
neither knew nor had reasonable grounds for suspecting that the tobacco product was supplied in 
breach of that provision. 

Enforcement 

23.—(1) For the purpose of enforcement, the provisions of the Consumer Protection Act 
1987(a) (apart from sections 12 and 13) are to apply to these Regulations as if these Regulations 
were safety regulations within the meaning of that Act. 

(2) The reference to six months in section 14(6) of the Consumer Protection Act 1987 
(imprisonment on summary conviction not to exceed six months), as that section has effect by 
virtue of paragraph (1), is to be read as a reference to three months. 

(3) The appropriate minister may direct, in relation to cases of a particular description or a 
particular case,  that any duty imposed on— 

(a) a local weights and measures authority in Great Britain, or 
(b) a district council in Northern Ireland, 

under section 27 of the Consumer Protection Act 1987 (as that section has effect by virtue of 
paragraph (1)) is to be discharged instead by the appropriate minister. 

 
Transtional provision 

Transitional provision 

24.—(1) These Regulations do not apply to the supply before 21st March 2017 of a tobacco 
product produced before 20th May 2016 if, but only if, the product complies with the Tobacco 
Products (Manufacture, Presentation and Sale) (Safety) Regulations 2002(b) at the date of supply. 

(2) For the purposes of paragraph (1), those Regulations are to continue to apply 
notwithstanding the revocation of any those Regulations by any enactment (whenever passed or 
made), including regulation 19 of these Regulations. 

 
 

Signatory text 

                                                                                                                                            
(a) 1987 c. 43. 
(b) S.I. 2002/3041. 
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 Name 
Address Parliamentary Under Secretary of State 
Date Department 
 

SCHEDULES 

 SCHEDULE 1 Regulation 3 

Exceptions to regulation 3(2) and (3) (colour and shade of packaging of 
cigarettes) 

Text which states brand name and variant name 

1.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of cigarettes may have text 
printed on it which states the brand name and variant name of the cigarettes but only if each of the 
following conditions is met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the text does not contain any character which is not alphabetic, numeric or an 

ampersand, 
(b) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(c) that the rest of any word is in lower-case type, 
(d) that the text is printed in Helvetica type, 
(e) that the colour of the text is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
(f) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(g) that the brand name does not take up more one line, 
(h) that the variant name does not take up more than one line, 
(i) that the variant name appears immediately below the brand name and has the same 

orientation as it, 
(j) that the size of the brand name  is no larger than 14 point, 
(k) that the size of the variant name is no larger than 10 point, 
(l) that the brand name and variant name may appear only, and not more than once, on each 

of the following surfaces— 
(i) the front surface of the unit packet or outside packet, 

(ii) one of the smallest surfaces of the packet, and 
(iii) the other smallest surface of the packet, 

(m) that the brand name and variant name are located at the centre of any such surface or, 
where such a surface contains a health warning, at the centre of the area of the surface not 
taken up by the health warning, and 

(n) that the text on any surface which contains a health warning is orientated in accordance 
with the warning. 

Text which states the number of cigarettes. 

2.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of cigarettes may have text 
printed on it— 

(a) which states the number of cigarettes contained in the packet, and 
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(b) which may be followed by the word “Cigarettes”, 

but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the number is expressed in numeric characters, 
(b) in the case of the outside packet of an aggregation of unit packets, that the number so 

expressed is either— 
(i) the total number of cigarettes in the outside packet, or 

(ii) the number of unit packets in the outside packet multiplied by the number of 
cigarettes in each unit packet, with the multiplication symbol being expressed as an 
“x”, 

(c) that the first letter of the word “Cigarettes” is in upper-case type or lower-case type, 
(d) that the rest of that word is in lower-case type, 
(e) that the text is printed in Helvetica type, 
(f) that the colour of the text is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
(g) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(h) in the case of a unit packet, that the size of the text is no larger than 10 point, 
(i) in the case of an outside packet, that the size of the text is no larger than 14 point, 
(j) that the text appears only once, and 
(k) that the text on any surface which contains a health warning is orientated in accordance 

with the warning. 

Text which gives details about producer 

3.—(1) A unit packet or outside packet of cigarettes may have text printed on its external or 
internal packaging (but not on both its external and internal packaging) which states all or any of 
the following— 

(a) the name of the producer, 
(b) the address of the producer, 
(c) the email address of the producer, and 
(d) the telephone number of the producer, 

but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the text does not contain any character which is not alphabetic, numeric or an 
ampersand or, in the case of  an email address, an @ sign, 

(b) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(c) that the rest of any word is in lower-case type, 
(d) that the text is printed in Helvetica type, 
(e) that the colour of the text— 

(i) if it appears on the external packaging, is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
or 

(ii) if it appears on the internal packaging, is one of the following, namely Pantone Cool 
Gray 2 C with a matt finish, Pantone 448 C with a matt finish or black with a matt 
finish, 

(f) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(g) that the size of the text is no larger than 10 point, 
(h) that the text appears only once, and 
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(i) that the text does not appear on the front surface of the unit packet or outside packet. 

 

4.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of cigarettes may contain a 
barcode but only if each of the following conditions is met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the sole purpose of the barcode is to facilitate the sale, distribution and stock control 

of the tobacco product, 
(b) that the colour of the barcode is either— 

(i) black and white, or 
(ii) Pantone 448 C and white, 

(c) that the barcode does not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as 
anything other than a barcode,  

(d) that the barcode appears only once, and 
(e) that the barcode does not appear on the front surface of the unit packet or outside packet. 

Calibration mark 

5.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of cigarettes may contain a 
calibration mark but only if both of the following conditions are met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the calibration mark appears only so far as it is necessary for the automated 

manufacture of the packaging of the cigarettes, and 
(b) that the calibration mark, if visible or otherwise detectable, is as inconspicuous as 

possible so far as is consistent with its function in connection with that automated 
manufacture. 

 SCHEDULE 2 Regulation 6 

Further provisions about the packaging of cigarettes 

Surfaces 

1.—(1) Any surface of the external or internal packaging of a unit packet or outside packet of 
cigarettes— 

(a) must be flat and smooth,  and 
(b) must contain no ridges, embossing or other irregularities of shape or texture. 

(2) Sub-paragraph (1) is subject to— 
(a) paragraph 3(2), and 
(b) any provision made by any enactment (whenever passed or made) other than these 

Regulations. 

 Inserts etc 

2.—(1) No insert or additional material may be attached to or included with the packaging of a 
unit packet or outside packet of cigarettes. 

(2) Sub-paragraph (1) does not prohibit a barcode from taking the form of an adhesive label but 
only if each of the conditions in paragraph 4(2) of Schedule 1 is met. 



સરૂચ	B		નનયમનોનુ	ંકાચુ	ંલખાણ	(ડ્ાફટ)  37

 15 

Lining 

3.—(1) If a unit packet of cigarettes contains a lining as part of its internal packaging— 
(a) the lining must be a silver coloured foil with a white paper backing, and 
(b) there must be no variation in the tone or shade of the foil. 

(2) Paragraph 1 does not prohibit such a lining from being textured over any entire surface with 
small dots or squares embossed on the lining if, but only if— 

(a) that texture is required for the purpose of— 
(i) the automated manufacture of the lining, or 

(ii) the packing of cigarettes into the packet, and 
(b) the dots or squares— 

(i) are equidistant from each other, 
(ii) are of uniform size, and 

(iii) do not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as anything other 
than a lining. 

Wrappers 

4.—(1) The following, namely— 
(a) a unit packet of cigarettes, 
(b) an aggregation of such unit packets which is not contained in an outside packet, and 
(c) an outside packet of cigarettes, 

may be enclosed by a wrapper but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the wrapper is clear and transparent, 
(b) that the wrapper is not coloured or marked, 
(c) that any surface of the wrapper— 

(i) is flat and smooth, and 
(ii) does not contain any ridge, embossing or other irregularity of shape or texture that is 

not a necessary result of the manufacturing process, and 
(d) that there is nothing attached to the wrapper, 

but this is subject to the following provisions. 
(3) A wrapper which encloses an aggregation of unit packets within sub-paragraph (1)(b) may 

have solid, black rectangles or squares but only so far as they are necessary, and of the minimum 
size necessary, to cover any barcode on the unit packets enclosed within the wrapper. 

(4) A wrapper may have a tear tape if each of the conditions in sub-paragraph (5) is met. 
(5) Those conditions are— 

(a) that the tear tape is either— 
(i) clear and transparent and not coloured or marked, or 

(ii) black in colour, 
(b) that the tear tape forms a continuous straight line which is of a constant width not 

exceeding 3 millimetres, and  
(c) that the tear tape is parallel to any straight edge of the packet enclosed by the wrapper. 

(6) Sub-paragraph (5)(a)(i) does not prohibit the tear tape from including a single, solid black 
line which— 

(a) is not more than 15 millimetres long, and 
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(b) indicates where the tear strip begins. 
(7) A wrapper may have a barcode (and that barcode may take the form of an adhesive label) but 

only if each of the following conditions is met. 
(8) Those conditions are— 

(a) that the sole purpose of the barcode is to facilitate the sale, distribution and stock control 
of the tobacco product, 

(b) that the colour of the barcode is either— 
(i) black and white, or 

(ii) Pantone 448 C and white, 
(c) that the barcode does not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as 

anything other than a barcode,  
(d) that the barcode appears only once, and 
(e) that the barcode does not appear on the front of the wrapper. 

 SCHEDULE 3 Regulation 7 

Exceptions to regulation 7(2) and (3) ) (colour and shade of packaging of 
hand rolling tobacco) 

Text which states brand name and variant name 

1.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of hand rolling tobacco may 
have text printed on it which states the brand name and variant name of that product but only if 
each of the following conditions is met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the text does not contain any character which is not alphabetic, numeric or an 

ampersand, 
(b) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(c) that the rest of any word is in lower-case type, 
(d) that the text is printed in Helvetica type, 
(e) that the colour of the text is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
(f) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(g) that the brand name does not take up more than one line, 
(h) that the variant name does not take up more than one line, 
(i) that the variant name appears immediately below the brand name and has the same 

orientation as it, 
(j) that the size of the brand name is no larger than 14 point, 
(k) that the size of the variant name is no larger than 10 point, 
(l) in the case of a unit packet which is cuboid in shape or an outside packet which is not 

cylindrical in shape, that the brand name and variant name may appear only, and not more 
than once, on each of the following surfaces— 
(i) the front surface of the packet, 

(ii) one of the smallest surfaces of the packet, and 
(iii) the other smallest surface of the packet, 

(m) in the case of a unit packet or outside packet which is cylindrical in shape, that the brand 
name and variant name may appear only, and not more than once, on each of the 
following surfaces— 
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(i) the front surface of the packet, 
(ii) the back surface of the packet, and 

(iii) the lid of the packet, 
(n) in the case of a unit packet which takes the form of a pouch, that the brand name and 

variant name may appear only, and not more than once, on each of the following 
surfaces— 
(i) the front surface of the packet, 

(ii) the back surface of the packet and 
(iii) if the pouch takes the form of a rectangular pocket with a flap that covers the 

opening, the hidden surface of the packet, 
(o) that the brand name and variant name are located at the centre of any such surface or, 

where such a surface contains a health warning, at the centre of the area of the surface not 
taken up by the health warning, and 

(p) that the text on any surface which contains a health warning is orientated in accordance 
with the warning. 

Text which states the weight of tobacco 

2.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of hand rolling tobacco may 
have text printed on it— 

(a) which states the weight of tobacco in grams contained in the packet, and 
(b) which may be followed by the word “Rolling Tobacco” or “Hand Rolling Tobacco. 

but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the weight of tobacco is expressed in numeric characters followed by the letter “g”,  
(b) in the case of the outside packet of an aggregation of unit packets, that the weight so 

expressed is either— 
(i) the total weight of  tobacco in the outside packet, or 

(ii) the number of unit packets in the outside packet multiplied by the weight of tobacco 
in each unit packet, with the multiplication symbol being expressed as an “x”, 

(c) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(d) that the rest of any word  is in lower-case type, 
(e) that the text is printed in Helvetica type, 
(f) that the colour of the text is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
(g) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(h) in the case of a unit packet, that the size of the text is no larger than 10 point, 
(i) in the case of an outside packet, that the size of the text is no larger than 14 point, 
(j) that the text appears only once, and 
(k) that the text on any surface which contains a health warning is orientated in accordance 

with the warning. 

Text which gives details about producer 

3.—(1) A unit packet or outside packet of hand rolling tobacco may have text printed on its 
external or internal packaging (but not on both its external and internal packaging) which states all 
or any of the following— 

(a) the name of the producer, 
(b) the address of the producer, 
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(c) the email address of the producer, and 
(d) the telephone number of the producer, 

but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the text does not contain any character which is not alphabetic, numeric or an 
ampersand or, in the case of  an email address, an @ sign, 

(b) that the first letter of any word is in upper-case type or lower-case type, 
(c) that the rest of any word is in lower-case type, 
(d) that the text is printed in Helvetica type, 
(e) that the colour of the text— 

(i) if it appears on the external packaging, is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
or 

(ii) if it appears on the internal packaging, is one of the following, namely Pantone Cool 
Gray 2 C with a matt finish, Pantone 448 C with a matt finish or black with a matt 
finish, 

(f) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(g) that the size of the text is no larger than 10 point, 
(h) that the text appears only once, and 
(i) that the text does not appear on the front surface of the unit packet or outside packet. 

Text about cigarette papers and filters 

4.—(1)  If, in accordance with paragraph 2(2) of Schedule 4, a unit packet of hand rolling 
tobacco includes both cigarette papers and filters or either cigarette papers or filters, the external 
packaging of the unit packet, and of any outside packet in which it is contained, may have printed 
on it such of the following texts as is applicable— 

(a) “includes cigarette papers and filters”, 
(b) “includes cigarette papers”, or  
(c) “includes filters”, 

but only if each of the conditions in sub-paragraph (3) is met.  
(2) If, in accordance with paragraph 2(2) of Schedule 4, an outside packet of hand rolling 

tobacco includes both cigarette papers and filters or either cigarette papers or filters, the external 
packaging of the outside packet may have printed on it such of the following texts as is 
applicable— 

(a) “includes cigarette papers and filters”, 
(b) “includes cigarette papers”, or  
(c) “includes filters”, 

but only if each of the conditions in sub-paragraph (3) is met. 
(3) Those conditions are— 

(a) that the text is in lower-case type, 
(b) that the text is printed in Helvetica type, 
(c) that the colour of the text is Pantone Cool Gray 2 C with a matt finish, 
(d) that the text is in a normal, weighted, regular typeface, 
(e) that the text appears below any variant name (or, if there is no variant name, below any 

brand name), 
(f) that the size of the text is no larger than 10 point, and 
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(g) that the text appears only once. 

Barcode 

5.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of hand rolling tobacco may 
contain a barcode but only if each of the following conditions is met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the sole purpose of the barcode is to facilitate the sale, distribution and stock control 

of the tobacco product, 
(b) that the colour of the barcode is either— 

(i) black and white, or 
(ii) Pantone 448 C and white, 

(c) that the barcode does not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as 
anything other than a barcode,  

(d) that the barcode appears only once, and 
(e) that the barcode does not appear on the front surface of the unit packet or outside packet. 

Calibration mark 

6.—(1) The external packaging of a unit packet or outside packet of hand rolling tobacco may 
contain a calibration mark but only if both of the following conditions are met. 

(2) Those conditions are— 
(a) that the calibration mark appears only so far as it is necessary for the automated 

manufacture of the packaging of the hand rolling tobacco, and 
(b) that the calibration mark, if visible or otherwise detectable, is as inconspicuous as 

possible so far as is consistent with its function in connection with that automated 
manufacture. 

 SCHEDULE 4 Regulation 9 

Further provisions about the packaging of hand rolling tobacco 

Surfaces 

1.—(1) Any surface of the external or internal packaging of a unit packet or outside packet of 
hand rolling tobacco— 

(a) must be smooth and, in the case of a unit packet or outside packet which is cuboid in 
shape, flat, and 

(b) must contain no ridges, embossing or other irregularities of shape or texture, 

but this is subject to the following provisions. 
(2) Sub-paragraph (1) does not prohibit the inclusion— 

(a) in the case of a unit packet of hand rolling tobacco in the form of a pouch, of any feature 
which occurs as a necessary part of the process of sealing the pouch during its 
manufacture, or 

(b) in the case of a unit packet or outside packet of hand rolling tobacco which is cylindrical 
in shape, of any feature which is necessary to affix the bottom of the cylinder or to enable 
the lid of the cylinder to be opened and closed.  

(3) This paragraph is subject to— 
(a) paragraph 3(3), and 
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(b) any provision made by any enactment (whenever passed or made) other than these 
Regulations. 

Inserts etc 

2.—(1) No insert or additional material may be attached to or included with the packaging of a 
unit packet or outside packet of hand rolling tobacco. 

(2) Sub-paragraph (1) does not prohibit the inclusion in a unit packet or outside packet of hand 
rolling tobacco of— 

(a) cigarette papers, or 
(b) filters, 

provided they are not visible before the packet is opened; but nothing in the rest of these 
Regulations applies to cigarette papers or filters included in a unit packet or outside packet of hand 
rolling tobacco in accordance with this sub-paragraph. 

(3) Sub-paragraph (1) does not prohibit a barcode from taking the form of an adhesive label but 
only if each of the conditions in paragraph 5(2) of Schedule 3 is met. 

Tab and seal 

3.—(1) If a unit packet of hand rolling tobacco has a tab for resealing the packet, the tab must be 
clear and transparent and not coloured or marked.   

(2) If a unit packet of hand rolling tobacco which is cylindrical in shape contain a foil seal as 
part of its internal packaging, the foil seal must be silver coloured with no variation in tone or 
shade. 

(3) Paragraph 1 does not prohibit such a foil seal from being textured over any entire surface 
with small dots or squares embossed on the seal if, but only if, the dots or squares — 

(a) are equidistant from each other, 
(b) are of uniform size, and 
(c) do not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as anything other than 

a foil seal. 

Wrappers 

4.—(1) The following, namely— 
(a) a unit packet of hand rolling tobacco, 
(b) an aggregation of such unit packets which is not contained in an outside packet, and 
(c) an outside packet of such tobacco, 

may be enclosed by a wrapper but only if each of the following conditions is met. 
(2) Those conditions are— 

(a) that the wrapper is clear and transparent, 
(b) that the wrapper is not coloured or marked, 
(c) that any surface of the wrapper— 

(i) is smooth and, in the case of a unit packet or outside packet which is cuboid in 
shape, flat, and 

(ii) does not contain any ridge, embossing or other irregularity of shape or texture that is 
not a necessary result of the packaging process, and 

(d) that there is nothing attached to the wrapper, 

but this is subject to the following provisions. 
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(3) A wrapper which encloses an aggregation of unit packets within sub-paragraph (1)(b) may 
have solid, black rectangles or squares but only so far as they are necessary, and of a minimum 
size necessary, to cover any barcode on the unit packets enclosed within the wrapper.  

(4) A wrapper may have a tear tape if each of the conditions in sub-paragraph (5) is met. 
(5) Those conditions are— 

(a) that the tear tape is either— 
(i) clear and transparent and not coloured or marked, or 

(ii) black in colour, 
(b) that the tear tape forms a continuous straight line which is of constant width not 

exceeding 3 millimetres, and  
(c) that the tear tape is parallel to any straight edge of the packet enclosed by the wrapper. 

(6) Sub-paragraph (5)(a)(i) does not prohibit the tear tape from including a single, solid black 
line— 

(a) that is not more than 15 millimetres long, and 
(b) that indicates where the tear strip begins. 

(7) A wrapper may have a barcode (and that barcode may take the form of an adhesive label) but 
only if each of the following conditions is met. 

(8) Those conditions are— 
(a) that the sole purpose of the barcode is to facilitate the sale, distribution and stock control 

of the tobacco product, 
(b) that the colour of the barcode is either— 

(i) black and white, or 
(ii) Pantone 448 C and white, 

(c) that the barcode does not form a picture, pattern, image or symbol that is recognisable as 
anything other than a barcode,  

(d) that the barcode appears only once, and 
(e) that the barcode does not appear on the front of the wrapper. 

 
 
 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 
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સરૂચ C  

ન્સગરેટના ં્ૅક્સના ંરેખારચત્રો

આ રેખારચત્ર માત્ર એક ્સામાનય માગડાદશડાન તરીકે આ્વામા ંઆવલે છે, જે બતાવે છે કે િો સટાનડડાડાઈઝડ ્ેકેજિંગની શરૂઆત 
કરવામા ંઆવ ેતો ન્સગરેટનુ ં્સાધારણ ્ૅકેટ કેવ ુ ંદેખાઈ શકે, અને તેનો ઈરાદો સટાનડડાડાઈઝડ ્ૅકેટની ્સપંણૂડા અથવા આખરી 
છબી બતાવવાનો નથી. 

આ રેખારચત્રમા ંસટાનડડાડાઈઝડ ન્સગરેટના ્ૅકેટ ્ર ્રવાનગી આ્ી શકાય તેવી અથવા આવશયક તમામ લાષિરણકતાઓ 
આ્ેલી નથી. દાખલા તરીકે, આ રેખારચત્રમા ંઆ વસતઓુ બતાવલે નથીઃ કરવરેો ચકૂવલે નાણાકીય રચહ્, બારરકોડ અથવા 
એવુ ંલખાણ જેમા ંઉત્ાદકનુ ંઈમેઈલ ્સરનામુ ંઅને ટેલીફોન નબંર આ્ેલ હોય. 

ઈ.્.ુની માગડાદનશવિકામા ંઆ્ેલ ટી.્ી.ડી.ના અમલ બાદ બનાવવામા ંઆવલે ન્સગરેટના ્ૅકેટની છબી ઉ્યોગ કરીને આ 
રેખરચત્ર બનાવામા ંઆવ્ુ ંછે, આ માગડાદનશવિકા અહીંથી મળી શકે છેઃ 

્સં્ કુત રચત્રોની ચેતવણીઓ માટેની ઈ.્.ુ લાઈબ્ેરીને હજુ સધુી આખરી સવરૂ્ આ્વામા ંઆવ્ુ ંનથી. ચેતવણી	રચત્ર	
દશાડાવવામા	ંઆવલે	તે	માત્ર	ઉદાહરણના	હતેઓુ	માટે	છે.
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