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Ärende: Motiverat yttrande från den rumänska deputeradekammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av 
tobaksvaror och liknande produkter
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från den rumänska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE 

som fastställer bristande förenlighet med subsidiaritetsprincipen i 

förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 

försäljning av tobaksvaror och liknande produkter COM(2012)788

Med beaktande av Lissabonfördraget, och särskilt artiklarna 5 och 12 i EU-fördraget samt 
protokoll nr 1 och nr 2 till detta fördrag,

med beaktande av den rumänska konstitutionen i dess ändrade lydelse, särskilt artikel 148,

med beaktande av deputeradekammarens beslut nr 11/2011,

med beaktande av yttrandet från den rumänska regeringen i meddelandet av 
den 18 februari 2013,

och med beaktande av godkännandet i deputeradekammarens ständiga presidium den 
26 februari 2013,

har deputeradekammaren i enlighet med artikel 40 i sitt beslut nr 11/2011 av den 
27 april 2011 antagit följande motiverade yttrande:

(1) Förslaget till direktiv är värdefullt för att bidra till att uppnå EU:s övergripande mål att 
främja folkens välfärd (artikel 3 i EU-fördraget) och genomföra Europa 2020-strategin, 
genom att få människor att hålla sig friska och aktiva längre och hjälpa dem att förebygga 
både sådana sjukdomar som kan undvikas och en förtida död, och det kommer att få positiva 
effekter för produktiviteten och konkurrenskraften.

(2) Bestämmelsernas syfte att erbjuda skydd välkomnas, särskilt när det gäller unga 
människor och kvinnor som är utsatta grupper när det gäller tobakskonsumtion, för att en hög 
hälsonivå inom hela unionen ska kunna uppnås i framtiden.

(3) Forskning som sponsrats av Europeiska kommissionen har visat att en stor del (upp till 
28 %) av allmänheten inom EU, och särskilt många unga människor, fortfarande är rökare.

(4) Det är lätt att förstå behovet av att uppmärksamma vissa former av reklam som skulle 
kunna kategoriseras som missledande.
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Deputeradekammaren uttrycker emellertid sina klara reservationer vad gäller följande:

1. Kommissionens befogenheter att anta delegerade akter kan ifrågasättas i 16 fall, där man 
försöker fastställa bestämmelser som ligger utanför det uttalade tillämpningsområdet för 
förslaget till direktiv. Därigenom begränsas faktiskt regleringsrättigheten på 
medlemsstatsnivå, som är den nivå som är närmast medborgarna och där åtgärderna skulle 
kunna vidtas.

2. De argument som förs fram för att stödja att de nya bestämmelser som föreslås skulle leda 
till minskad tobakskonsumtion kan ifrågasättas, eftersom man inte gjort en tillräckligt djup 
analys av faktorer som har att göra med konsumtionens anpassningsförmåga, med andra ord 
möjligheten att människor som röker sådana cigaretter som skulle förbjudas enligt det nya 
direktivet, såsom smaksatta cigaretter eller slimcigaretter, i stället börjar använda andra 
tobaksprodukter, av vilka vissa kanske är ännu mer skadliga. Dessutom kan enskilda 
medlemsstater förbjuda registrering av missledande varumärkesnamn, vilket skulle kunna 
sägas ge tillräckliga garantier.

3. Acceptansen bland allmänheten inom EU när det gäller förslagen till nya begränsningar är 
låg, vilket framgår av resultaten av samråden.

4. Det verkar felaktigt att inkludera slimcigaretter i den produktkategori för vilken reklamen 
anses missledande, eftersom dessa cigaretter trots allt beskrivs som just slimcigaretter. Även 
om effekten på kvinnor eventuellt kan vara annorlunda bör detta ses utifrån varje 
medlemsstats konsumtionsmönster, och EU-insatser skulle inte göra något annat än att minska 
effektiviteten i sådana åtgärder som bör vidtas på nationell nivå. I resultaten av de studier som 
kommissionen beställt för att utvärdera förslagets inverkan drogs samma slutsats när det 
gäller de kulturella påtryckningar som påverkar attraktionskraften.

5. Kravet på rätblocksformade cigarettpaket kan diskuteras. Det är snarare en 
standardiseringsfaktor som underlättar produktionen än en åtgärd för att förhindra 
missledande reklam, och det bör därmed vara upp till producenterna att fatta beslut i den 
frågan.

6. I förslagets artikel 16 införs ett krav att återförsäljningsställen som avser att bedriva 
gränsöverskridande försäljning ska registrera sig, både i den medlemsstat där 
återförsäljningsstället är etablerat och i den medlemsstat där den faktiska eller potentiella 
konsumenten befinner sig. Detta krav kan ifrågasättas eftersom det kommer att inverka på 
konkurrensfriheten. Dessa ålägganden går längre än vad som krävs för att uppnå målen i 
förslaget.

7. Varje medlemsstat bör dessutom ha möjlighet att ställa särskilda registreringskrav som 
grundas på varje produktkategoris typ och volym, konsumtionsmönster, och, i förekommande 
fall, regionala variationer av dessa.

8. Att det kan finnas upp emot fyrtio tillsatser i en tobaksprodukt gör det praktiskt taget 
omöjligt att kontrollera den kombinerade inverkan på hälsan, och frågan om huruvida en 
given kombination av tillsatser och bearbetad tobak kan få effekter på hälsan bör antingen 
vara den enskilda medlemsstatens sak att bedöma eller fastställas genom framtida forskning 
på övergripande EU-nivå. 



PE506.346v01-00 4/4 CM\930213SV.doc

SV

9. Det finns inga bevis för att de anmälningskrav som föreslås i artikel 17 och som är av 
förfarandemässig och administrativ karaktär inte skulle kunna införas medlemsstat för 
medlemsstat med hjälp av åtgärder som vidtas på nationell nivå. Direktivet bör inte göra mer 
än att ställa upp anmälningsskyldigheten som ett mål, i stället för att ersätta system på 
nationell nivå.

10. Enligt rumänsk varumärkeslagstiftning (akt nr 84/1998 om varumärken och geografiska 
beteckningar) har varumärkesinnehavaren ensamrätt att använda skyddade varumärken. I 
Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, som Rumänien undertecknat, 
föreskrivs också den rättigheten, och samma princip fastställs i avtalet om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter, som utgör bilaga 1 c till Marrakeshavtalet om upprättande av 
Världshandelsorganisationen, undertecknat den 15 april 1994. Av detta följer att Rumänien, 
och troligen även andra medlemsstater, skulle behöva förklara varför de begränsar den 
rättigheten, som inte är en fråga som omfattas av direktivets text. 

Deputeradekammaren har, mot bakgrund av det som sägs i punkterna 1–10 ovan, beslutat att 
avge detta motiverade yttrande med slutsatsen att förslaget till direktiv inte är förenligt 
med subsidiaritetsprincipen.

Detta motiverade yttrande är avsett för den rumänska regeringen och för Europaparlamentets, 
rådets respektive kommissionens ordförande.

ORDFÖRANDEN

Valeriu Stefan Zganea


