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Andragende 0416/2006 af Krzysztof Andruszkiewicz, polsk statsborger, for British 
American Tobacco Polska SA, om de negative konsekvenser for den polske 
tobaksindustri af artikel 3 i direktiv 2001/37/EF

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over de negative konsekvenser for den polske 
tobaksindustri af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 
2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. Andrageren mener, at hvis bestemmelserne i 
denne artikel overholdes, vil det føre til en massiv flytning af arbejdspladser til tredjelande. 
Han henviser i den forbindelse til en række virksomhedslukninger i flere EU-lande og mener, 
at bestemmelserne i direktivet er i strid med EF-traktatens artikel 127, stk. 2, i hvilken det 
fastsættes, at målsætningen om et højt beskæftigelsesniveau skal tages med i overvejelserne 
ved udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktiviteter. Han 
opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at sørge for, at artikel 3 slettes fra direktivet.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Andrageren mener, at der er forekommet tab af arbejdspladser på grund af de grænseværdier 
for maksimalt indhold af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter, der fastsættes i artikel 3 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer. Andrageren anmoder om en ændring af artikel 3 i direktivet for at gøre det 
muligt at fremstille tobaksvarer til lande uden for EU med højere grænseværdier end de 
værdier, der er fastsat i artikel 3 i direktivet. 



PE 384.399v01-00 2/2 CM\650326DA.doc

DA

Grænseværdierne for giftige stoffer i cigaretter, der fremstilles inden for, men eksporteres fra 
EU kom klart til udtryk i den fælles beslutningsprocedure under udarbejdelsen af direktivet. 
Parlamentet og Rådet besluttede til sidst, at de grænseværdier, der gælder i det indre marked, 
også skulle gælde for eksport (10 mg for tjære, 1 mg for nikotin, 10 mg for kulilte pr. cigaret).

Parlamentet og Rådet besluttede at indføre en overgangsordning indtil den 1. januar 2007 med 
henblik på at lette industriens tilpasning til ændrede produktspecifikationer.

Begrundelsen for beslutningen om at anvende de samme grænseværdier for fremstilling inden 
for EU og for eksport var primært, at det var nødvendigt at beskytte sundheden og hindre 
omgåelse af det indre marked. Denne begrundelse er ikke ændret. 

Endvidere er EU blevet fuldgyldig kontraherende part til WHO's rammekonvention om 
tobakskontrol (FCTC), som indtil nu er blevet ratificeret af 130 lande over hele verden. 
Konventionen forpligter os til at udarbejde globale politikker til forebyggelse og begrænsning 
af tobaksforbruget ved f.eks. at regulere indholdet og udsendelse af tobaksvarer. 

Kommissionen agter ikke for øjeblikket at foreslå en ændring af artikel 3 i direktivet.


