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Om: Begrundet udtalelse fra det rumænske Deputeretkammer om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af 
tobak og tobaksrelaterede produkter
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det rumænske Deputeretkammer 
om det ovennævnte forslag.
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BILAG

BEGRUNDET UDTALELSE

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet i

forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og 

salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 
COM(2012)0788

Deputeretkammeret —

der henviser til Lissabontraktaten, særlig artikel 5 og 12 i TEU, og protokol nr. 1 og 2, der er 
knyttet som bilag til traktaten,

der henviser til den rumænske forfatning, som genudgivet, særlig artikel 148,

der henviser til Deputeretkammerets afgørelse nr. 11/2011,

der henviser til udtalelsen fra den rumænske regering i sit notat af 18. februar 2013,

der henviser til Deputeretkammerets permanente kontors godkendelse af 26. februar 2013 —

har, i overensstemmelse med artikel 40 i Deputeretkammerets afgørelse nr. 11/2011 af 
27. april 2011, vedtaget følgende begrundede udtalelse:

1) Deputeretkammeret anerkender værdien af forslaget med hensyn til at bidrage til EU's 
overordnede målsætning om at fremme befolkningens velfærd (EU-traktatens artikel 3) og 
Europa 2020-strategien, idet det vil have en positiv indvirkning på produktiviteten og 
konkurrenceevnen at sikre, at folk forbliver sunde og aktive i en større del af deres levetid, og 
at bidrage til, at folk ikke pådrager sig sygdomme, som de kunne have undgået, eller lider en 
for tidlig død.

2) Deputeretkammeret bifalder formålet med forordningen, som er at beskytte navnlig unge 
mennesker og kvinder, der er sårbare grupper hvad angår tobaksforbrug, med henblik på at 
sikre et højt sundhedsniveau i hele Unionen fremover.

3) Deputeretkammeret noterer sig, at Europa-Kommissionens undersøgelser viser, at en stor 
andel af EU-borgerne (op til 28 %) stadig ryger, navnlig de unge.

4) Deputeretkammeret forstår nødvendigheden af at henlede opmærksomheden på visse 
reklamemetoder, der kunne betegnes som vildledende.
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Deputeretkammeret udtrykker imidlertid alvorlige forbehold med hensyn til:

1. Europa-Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 16 tilfælde, da 
disse beføjelser vil fastsætte andre normer, der går længere end direktivforslagets erklærede 
mål og derved retligt begrænser retten til regulering på medlemsstatsniveau, som er det 
niveau, hvor foranstaltningerne kunne træffes tættest på borgerne;

2. argumenterne til støtte for, at de foreslåede nye bestemmelser skulle medføre et nedsat 
tobaksforbrug, da faktorerne vedrørende fleksibilitet i forbruget ikke er analyseret i 
tilstrækkelig grad, dvs. at en person, der ryger cigaretter, der forbydes i det nye direktiv, 
såsom aromatiske eller slim-cigaretter, måske skifter til andre tobaksvarer, hvoraf nogle sågar 
er mere skadelige. Desuden kan den enkelte medlemsstat forbyde registreringen af et 
varemærke, hvis det er misvisende, hvilket kan betragtes som en tilstrækkelig garanti;

3. EU-borgernes lave grad af accept af nye restriktioner, således som det fremgår af 
høringen;

4. at kategorien af varer, hvis reklamer anses for at være vildledende, omfatter slim-
cigaretter, da disse cigaretter jo netop er mærket som sådanne; selv om det medgives, at 
effekten på kvinder eventuelt kunne være en anden, bør dette løses i overensstemmelse med 
forbrugsmønstrene i hver enkelt medlemsstat, og en EU-indsats ville kun reducere 
effektiviteten af sådanne foranstaltninger på nationalt plan. Resultaterne af de undersøgelser, 
som Kommissionen har ladet gennemføre for at analysere konsekvenserne af forslaget, 
betonede ligeledes, at tobakkens tiltrækningskraft afhænger af kulturelle faktorer;

5. indførelsen af kasseformede cigaretpakker, hvilket i højere grad er et 
standardiseringselement for at lette produktionen end en foranstaltning for at forhindre 
vildledende reklame, hvorfor det bør overlades til producenterne at træffe beslutning herom;

6. kravet i forslagets artikel 16 om, at detailsalgssteder, der agter at drive fjernsalg, lader 
sig registrere både i den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er etableret, og i den 
medlemsstat, hvor den potentielle forbruger befinder sig, hvilket er et indgreb i den frie 
konkurrence. Disse krav går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene i forslaget;

7. at hver enkelt medlemsstat desuden ville kunne fastlægge særlige registreringskrav, 
afhængigt af arten og mængden af hver varekategori, af forbrugervanerne og af deres 
regionale fordeling;

8. at eksistensen af op til 40 tilsætningsstoffer i en tobaksvare gør det praktisk umuligt at 
kontrollere deres samlede indvirkning på sundheden, og spørgsmålet om, hvorvidt en given 
kombination af tilsætningsstoffer og forarbejdet tobak kan have indvirkning på sundheden, 
bør enten tilkomme den enkelte medlemsstat at vurdere, ved at gøre dette til en 
forskningsprioritet på grundlag af forbrugernes adfærd i den pågældende stat, eller bør fastslås 
ved fremtidig forskning på EU-plan;

9. de manglende beviser for, at den foreslåede underretningspligt (artikel 17), som er af 
proceduremæssig og administrativ karakter, ikke ville kunne fastsættes af hver enkelt 
medlemsstat ved foranstaltninger på nationalt plan; direktivet bør begrænse sig til at fastsætte 
underretning som et mål, snarere end at erstatte fremgangsmåden på nationalt plan;
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10. at i henhold til den rumænske lovgivning om varemærker (lov nr. 84/1998 om 
varemærker og geografiske betegnelser) har indehaveren af et varemærke eneret til at bruge 
beskyttede varemærker. Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, som 
Rumænien har undertegnet, indeholder samme ret, og det samme princip er fastsat i aftalen 
om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, som udgør bilag 1.c til 
Marrakeshoverenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen. 
Heraf følger, at Rumænien – og sandsynligvis også andre medlemsstater – skulle kunne give 
en forklaring på begrænsningen af denne ret, om end disse forklaringer ikke forefindes i 
teksten til direktivet. 

Af de grunde, der er anført i punkt 1-10, har Deputeretkammeret besluttet at afgive en 
begrundet udtalelse om, at forslaget til direktiv ikke overholder nærhedsprincippet.

Denne begrundede udtalelse er rettet til den rumænske regering samt formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

FORMANDEN

Valeriu Ștefan Zgonea


