
CM\926760DA.doc PE504.386v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

8.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(0018/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra det tjekkiske 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 tjekkiske Deputeretkammer 
om det ovennævnte forslag.
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BILAG

Den Tjekkiske Republiks parlament
DEPUTERETKAMMERET

2013
Sjette valgperiode

282.

AFGØRELSE

fra Udvalget om Europæiske Anliggender
41. møde, den 24. januar 2013 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter/dok. 18068/12, 
COM(2012)788
___________________________________________________________________________

Efter høring af Jaroslava Beneš-Špalková, viceminister for Landbrug, og Dr. 
Ferdinand Polák, viceminister for Sundhed, og efter at have hørt beretningen fra Jan Bauer, 
medlem af Deputeretkammeret samt efter en drøftelse

godkendte Udvalget om Europæiske Anliggender udtalelsen, som er vedføjet denne 
afgørelse som bilag.

Underskrift: Jaroslav Lobkowicz Underskrift: Jan Bauer
verifikator for udvalget ordfører og formand for udvalget
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Bilag til afgørelse nr. 282

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)788 (rådsdokument nr. 18068/12)
Interinstitutionel sag 2012/0366 (COD)

 Retsgrundlag:
Artikel 114 i TEUF

 Dato for forelæggelse for Deputeretkammeret af Udvalget om Europæiske
Anliggender:
4. 1. 2013

 Dato for behandling i udvalget:
24. 1. 2013 (1. fase)

 Procedure
Fælles beslutningstagning

 Regeringens foreløbige udtalelse (jf. artikel 109a, stk. 1, i Deputeretkammerets 
forretningsorden):
Dateret den 21.1.2013, fremsendt til Udvalget om Europæiske Anliggender den 23.1.2013 
via ISAP-systemet.

 Vurdering med henblik på nærhedsprincippet:
Forslag til direktiv COM(2012)788 er ikke i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

 Begrundelse og genstand:

Ifølge Kommissionens oplysninger er tobaksrygning den hyppigste undgåelige dødsårsag i 
EU. Tobaksrygning dræber 1,5 millioner mennesker i EU hvert år. Det skønnes, at 25 % 
af kræftdødsfald og 15 % af samtlige dødsfald skyldes tobaksrygning1 Fra et rent 
nytteprincipielt synspunkt skaber tobaksindustrien mange arbejdspladser i EU og afgifter 
på salg af tobaksprodukter udgør en væsentlig andel af medlemsstaternes skatteprovenu2. 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, marts 2009. Kan også 
konsulteres på (www): http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
2 Ifølge en kontroversiel cost-benefit-analyse, som blev udført af firmaet Athur D. Little International med titlen 
"Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic" (Offentlige indtægter og udgifter ved rygning i Den 
Tjekkiske Republik) og som blev bestilt af tobaksfirmaet Phillip Morris ČR a. s., tjener Den Tjekkiske Republik 
5,815 milliarder euro på rygning hvert år, herunder besparelser på alderdomshjem, plejehjem og pensioner, som 
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EU's kompetence til at regulere tobaksmarkedet udspringer af artikel 114 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter TEUF, tidligere artikel 100a i EØF-
traktaten som ændret ved den europæiske fælles akt, tidligere artikel 95 i EØF-traktaten 
som ændret ved Amsterdam-traktaten), idet kompetencen ikke blot omfatter 
virkeliggørelsen og forbedringen af det indre marked som fastsat i artikel 114, stk.1, i 
TEUF, men også forpligtelsen til at beskytte den menneskelige sundhed i henhold til 
artikel 114, stk. 3. Domstolen slog ligeledes i sin dom i sag nr. 376/98 
Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet fast, at "beskyttelsen af 
folkesundheden er afgørende for valget" i forbindelse med virkeliggørelsen og 
forbedringen af det indre marked.

EU fastsatte regler om handel med tobaksprodukter i slutningen af 1980'erne med 
vedtagelsen af en række direktiver1 om tjæreindholdet af tobaksprodukter, anvendelsen af 
tyggetobak og mærkning af tobaksprodukter. Den oprindeligt temmelig spredte 
lovgivning er blevet samlet og revideret i den nugældende lovgivning, nemlig i direktiv 
2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

EU-reguleringen af markedet for tobaksvarer var allerede i kraft, da de gældende retsakter 
blev indklaget for Domstolen af tobaksfabrikanterne og medlemsstater, som 
repræsenterede deres interesser. På trods af de mange argumenter i klagernes konklusioner 
(bl.a. manglende overholdelse af nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og 
direktivets manglende overensstemmelse med den internationale TRIPS-aftale osv.) 
konstaterede Domstolen, at direktivet om tobaksvarer (og de foregående direktiver) var i 
overensstemmelse med EU-retten2. Tobaksfabrikanterne fik på deres side medhold i deres 
klage over bestemmelserne om reklame for tobaksprodukter, da Domstolen annullerede 
direktivet om reklame for tobaksvarer3 med den begrundelse, at der var valgt et forkert 
retsgrundlag. Der skal imidlertid erindres om, at bestemmelserne om reklame for 
tobaksvarer ikke hænger sammen med bestemmelserne om tobaksvarer. 

Der er gået ti år siden vedtagelsen af direktiv 2011/37/EF, og der er sket en vis udvikling 
på markedet for tobaksvarer både hvad angår videnskabelig forskning og den 
internationale retssituation. Kommissionen mener derfor, at det er nødvendigt at foretage 
en revision, som afspejler ændringerne på tobaksmarkedet. Den reagerer også på talrige 
opfordringer fra Europa-Parlamentet og Rådet til at vedtage en revision af det eksisterende 
direktiv om tobaksvarer. Kommissionen skulle have fremsat sit forslag i efteråret 2012, 
men sagen blev forsinket som følge af korruptionsskandalen i forbindelse med selve 

                                                                                                                                                  
skyldes øget dødelighed. Kan konsulteres på: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
1 Direktiverne 89/622/EØF, 90/239/EØF og 92/41/EØF.
2 C-491/01 „Imperial Tobacco“: Retsgrundlag: se punkt 42 - 111, proportionalitetsprincippet: se punkt 112 - 141, 
om nærhedsprincippet: se punkt 173 - 185. Jf. ligeledes C-210/03 Swedish Match": retsgrundlag se punkt 27 -
45, proportionalitetsprincippet: se punkt 46 - 141, om ejendomsret: se punkt 72 - 74.
3 C-376/98 Forbundsrepublikken Tyskland mod Europa-Parlamentet og Rådet "Reklame for tobaksvarer": punkt 
117 og 118
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forslaget, som førte til, at kommissionsmedlem John Dalli trådte tilbage1. 

 Indhold og konsekvenser

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 (herefter direktivforslaget") blev vedtaget af 
Kommissionen den 1. december 2012. Det indeholder fire afsnit og 29 artikler. 

Afsnit I i direktivforslaget beskriver formålet med direktivet, dvs. en tilnærmelse af 
medlemsstaterne love og administrative bestemmelser om tobaksvarer, og definitioner på 
de vigtigste begreber i den forbindelse. Definitionerne på de forskellige begreber er langt 
mere vidtrækkende end definitionerne i det nuværende direktiv 2001/37/EF (herefter "det 
nuværende direktiv"). Direktivforslaget indeholder i alt 36 definitioner, mens den 
nuværende lovgivning kun indeholder fem. Forslaget indeholder f.eks. ikke blot en 
generel definition på tobaksvarer, men ligeledes på cigarer, cigaretter, cigarillos og 
tyggetobak. 

Afsnit II i direktivforslaget vedrører tobaksvarer som sådan, dvs. produkter, som kan 
forbruges af forbrugerne, også selv om de kun delvis består af tobak. Tobaksvarer er 
opdelt i flere underkategorier bl.a. for at lette forståelsen.

 Ingredienser og emissioner (artikel 3 - 6 i direktivforslaget)
Artikel 3 og 4 i direktivforslaget overtager bestemmelserne i det nuværende direktiv med 
hensyn til emissionsindhold for tjære, nikotin, kulilte og andre emissionsstoffer samt 
målemetoder. I forslaget bibeholdes ligeledes tobaksfabrikanternes og -importørernes pligt 
til at indberette ingredienserne i produktet. Nyheden ligger i indførelsen af et fælles 
elektronisk format for denne indberetning af ingredienser (artikel 5 i direktivforslaget). 

Direktivforslaget indeholder bestemmelser om ingredienser i tobaksvarer, da der ikke 
findes sådanne bestemmelser i det nuværende direktiv. Der skal fastsættes bestemmelser 
på dette område, da medlemsstaterne i henhold til artikel 6, stk. 1, har pligt til at forbyde 
markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma. Dette forbud berører 
imidlertid ikke anvendelsen af tilsætningsstoffer, der er af afgørende betydning for 
fremstillingen af tobaksvarer, så længe disse tilsætninger ikke resulterer i et produkt med 
en kendetegnende aroma. Følgende tre grupper af tilsætningsstoffer skal forbydes: 
vitaminer og andre tilsætningsstoffer, der giver det indtryk, at en tobaksvare frembyder en 
sundhedsmæssig fordel eller udgør en begrænset sundhedsfare, koffein og taurin og andre 
tilsætningsstoffer og stimulerende forbindelser, der forbindes med energi og vitalitet, samt 
tilsætningsstoffer, der har farvende egenskaber for emissioner. I henhold til 

                                               
1 Ifølge en undersøgelse, som er blevet foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
skal en maltesisk forretningsmand, som har tætte forbindelser med kommissionsmedlem Dalli, have forsøgt at 
opnå økonomisk fordel fra det svenske firma Swedish Match, der fremstiller tyggetobak, som modydelse for en 
eventuel indflydelse på lovforslagene om tobaksvarer, og navnlig forbuddet mod at eksportere tyggetobak. 
OLAF fremlagde sine konklusioner for Kommissionen, og kommissionsmedlem Dalli nedlagde sit hverv som 
følge af disse konklusioner. De maltesiske myndigheder er i gang med en undersøgelse af sagen (se 
pressemeddelelse fra Kommissionen, Bruxelles, den 6. oktober 2012. Kan konsulteres på: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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direktivforslaget forbydes brug af aromastoffer i tobaksvarers bestanddele såsom filtre, 
papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre aroma 
eller røgudviklingsintensitet. Andre tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og røgfrie 
tobaksvarer er undtaget fra dette forbud.  Det gælder f.eks. for cigarer, cigarillos eller 
pibetobak. Kommissionen begrunder denne indtagelse med, at disse produkter 
hovedsageligt anvendes af ældre personer, mens forslaget hovedsageligt går ud på at 
fastsætte bestemmelser for tobaksvarer på en måde, så de unge ikke tilskyndes til at 
begynde at ryge. 

 Mærkning og emballering (artikel 7 - 13 i direktivforslaget)
Et andet vigtigt område, hvor der sker ændringer gennem direktivforslaget er mærkning 
og emballering af tobaksvarer. Hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage om 
tobaksvarer skal være forsynet med sundhedsadvarsler på det eller de officielle sprog i den 
medlemsstat, hvor produktet markedsføres. Der indføres kombinerede advarsler bestående 
af en tekstadvarsel og et fotografi (artikel 9 i direktivforslaget). Advarslen skal dække 75 
% af ydersiden af både forsiden og bagsiden af enkeltpakningen og al ydre emballage. Det 
nuværende direktiv indeholder kun bestemmelser om tekstadvarsler. Direktivforslaget 
indeholder temmelig strenge bestemmelser for de kombinerede sundhedsadvarsler. 
Tekstadvarslerne fremgår af bilag I til direktivforslaget. Advarslerne er identiske med 
dem, der findes i det gældende direktiv. De tilsvarende farvefotografier er specificeret i 
billedsamlingen, som vil blive oprettet af Kommissionen i henhold til dens beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter. Desuden skal den ydre emballage indeholde 
rygestopoplysninger, såsom telefonnumre, e-mailadresser og/eller websteder. Med hensyn 
til enkeltpakninger skal 50 % af overfladen være dækket af en generel advarsel "Rygning 
dræber - stop i dag" og informationsmeddelelsen "Tobaksrøg indeholder over 70 
kræftfremkaldende stoffer" (artikel 8 i direktivforslaget). Endelig skal hver enkeltpakning 
være mærket med en entydig identifikator og sikkerhedsfeatures i overensstemmelse med 
artikel 14 i direktivforslaget. 

De foreslåede bestemmelser indeholder visse undtagelser, bl.a. i forbindelse med 
mærkning af anden røgtobak end cigaretter og rulletobak (artikel 10 i direktivforslaget.). 
Der gælder særlige bestemmelser for mærkning af røgfri tobaksvarer (artikel 11 i 
direktivforslaget). Disse bestemmelser er delvist overtaget fra det nuværende direktiv. 
Nyheden består i en pligt til at mærke de to største overflader på enkeltpakninger med en 
sundhedsadvarsel. Denne forpligtelse findes ikke i det nuværende direktiv.

Med hensyn til produktbeskrivelsen er bestemmelserne meget mere detaljerede og 
fuldstændige (artikel 12 i direktivforslaget), end det er tilfældet i artikel 7 i det nuværende 
direktiv, der begrænser sig til at forbyde anvendelsen af tekster, symboler, billeder eller 
anden på tobaksemballage, som angiver, at en tobaksvare er mindre sundhedsfarlig end en 
anden. Med de nye bestemmelser må mærkningen af en enkeltpakning og selve 
tobaksvaren ikke omfatte noget element eller træk, som fremmer en tobaksvare med 
falske, misvisende eller vildledende midler eller midler, der giver et fejlagtigt indtryk af, 
at varen er et levnedsmiddel, eller henviser til aroma, smag, aromastoffer eller andre 
tilsætningsstoffer eller oplyser, at produktet ikke indeholder sådanne I forslaget anses 
cigaretter med en diameter på under 7,5 mm ("tynde cigaretter") udtrykkeligt for at være 
vildledende 
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Direktivforslaget fastsætter ligeledes enkeltpakningers udseende og indhold (artikel 13). I 
forslaget bestemmes det, at enkeltpakninger med cigaretter skal være kasseformede og 
indeholde mindst tyve cigaretter. En enkeltpakning med rulletobak skal have form som en 
pung med en flap og en helt bestemt størrelse og indeholde mindst 40 g tobak. 
Direktivforslaget indeholder ligeledes krav til de materialer, der anvendes til fremstilling 
af cigaretpakker og til lukningen af dem. Det nuværende direktiv indeholder ikke sådanne 
bestemmelser. 

 Sporbarhed og sikkerhedsfeatures (artikel 14 i direktivforslaget)
I det nuværende direktiv indeholder artikel 5, stk. 9, bestemmelser til sikring af 
sporbarhed og identifikation af produkter, dvs. at batchnummeret eller et tilsvarende 
nummer skal fremgå af enkeltpakningen på en hensigtsmæssig måde, som angiver 
fremstillingstidspunkt og -sted. Kommissionen har via direktivet fået beføjelser til at 
vedtage tekniske standarder til at gennemføre denne bestemmelse, men denne beføjelse er 
endnu ikke blevet anvendt.

Ifølge direktivforslaget skal medlemsstaterne sikre, at alle enkeltpakninger med 
tobaksvarer har en entydig identifikator med de nødvendige oplysninger som f.eks. 
fremstillingsdato og -sted, produktionsanlæg, produktionsskift eller fremstillingstidspunkt 
(artikel 14 i direktivforslaget). I direktivforslaget reguleres også i detaljer EU's system for 
sporing og kontrol af tobakspakninger i hele distributionskæden med undtagelse af 
detailsalget. Forslaget forpligter også medlemsstaterne til at sikre, at fabrikanterne af 
tobaksvarer indgår aftaler om lagring af data med en uafhængig tredjepart. Kommissionen 
har valgt at gøre brug af uafhængige tredjeparter, for at systemet skal være uafhængigt og 
helt åbent, samt for at Kommissionen og medlemsstaterne skal have adgang til systemet. 
Forslaget foreskriver desuden, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer, som sælges, ud 
over en entydig identifikator skal være forsynet med en sikkerhedsfeature, som gør det 
muligt at kontrollere dets ægthed. Andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak skal 
fritages for disse bestemmelser i en periode på fem år. 

 Tobak, der indtages oralt (artikel 15 i direktivforslaget)
I direktivforslaget bevares Sveriges undtagelse fra forbuddet mod markedsføring af tobak, 
der indtages oralt i henhold til artikel 151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges 
tiltrædelse (artikel 15 i direktivforslaget, artikel 8 i det nuværende direktiv). 

 Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af grænser (artikel 16 i direktivforslaget)
Det nuværende direktiv finder ikke anvendelse på salg på tværs af grænser. 
Direktivforslaget indeholder en helt ny bestemmelse om anmeldelsespligt for 
detailhandelssteder af tobaksvarer, som agter at drive fjernsalg på tværs af grænser. Disse 
detailhandelssteder vil blive pålagt at lade sig registrere hos de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor detailsalgsstedet er etableret, og i den medlemsstat, hvor 
forbrugeren eller den potentielle forbruger befinder sig. De skal også forelægge de 
nødvendige oplysninger som f.eks. navn eller firmanavn, datoen for påbegyndelsen af 
aktiviteten eller adressen på det websted, der anvendes til formålet. Endvidere skal de 
detailhandelssteder, som driver fjernsalg, have et alderskontrolsystem, hvormed det på 
salgstidspunktet kontrolleres, at den forbruger, der køber produktet, har den mindstealder, 
der er fastsat i bestemmelsesmedlemsstatens nationale lovgivning.
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 Anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer (artikel 17 i direktivforslaget)
Det nuværende direktiv indeholder ikke bestemmelser om nye kategorier af tobaksvarer. I 
artikel 2, nr. 23, i direktivforslaget defineres en ny kategori af tobaksvarer som en 
tobaksvare, der ikke er en cigaret, rulletobak, pibetobak, vandpibetobak, en cigar, en 
cigarillo, tyggetobak, tobak, der indtages nasalt, eller tobak, der indtages oralt, og som 
markedsføres efter dette direktivforslags ikrafttræden. Dette er en ny bestemmelse, som 
har til formål at pålægge fabrikanter og importører af tobaksvarer en forpligtelse til at 
forelægge de kompetente myndigheder en elektronisk anmeldelse af alle nye kategorier af 
tobaksvarer, som de agter at markedsføre i de pågældende medlemsstater. Anmeldelsen 
skal indgives seks måneder før den påtænkte markedsføring. Den skal ledsages af en 
detaljeret beskrivelse af det pågældende produkt samt oplysninger om ingredienser og 
emissioner i overensstemmelse med artikel 5. Fabrikanter og importører, der anmelder en 
ny kategori af tobaksvarer, skal også forelægge de kompetente myndigheder foreliggende 
videnskabelige undersøgelser af produktets toksicitet, vanedannende egenskaber og 
tiltrækningskraft, i særdeleshed hvad angår dets ingredienser og emissioner. Denne artikel 
foreskriver desuden, at nye kategorier af tobaksvarer, der markedsføres, skal overholde 
kravene i dette direktivforslag.

Afsnit III i direktivforslaget indeholder bestemmelser om ikke-tobaksvarer, dvs. 
nikotinholdige produkter (artikel 18) og urtebaserede rygeprodukter (artikel 19). Disse 
bestemmelser findes ikke i det nuværende direktiv. 

Med hensyn til reguleringen af nikotinholdige produkter opdeler direktivforslaget disse 
produkter i to grupper efter deres nikotinkoncentration. De produkter, som har en højere 
nikotinkoncentration end tærskelværdierne i artikel 18 i direktivforslaget, må kun 
markedsføres, hvis de er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. Produkter, der har et nikotinindhold under de fastsatte 
tærskelværdier, skal være omfattet af direktivforslaget og være forsynet med følgende 
sundhedsadvarsel: "Dette produkt indeholder nikotin og kan være sundhedsskadeligt". 
Advarslens størrelse og udseende fastsættes i detaljer i direktivforslaget. 

Urtebaserede rygeprodukter er ikke omfattet af det nuværende direktiv. Forslaget lægger 
op til, at de skal omfattes krav til emballagen af disse produkter, navnlig forpligtelsen om, 
at de skal være forsynet med følgende sundhedsadvarsel "Dette produkt kan være 
sundhedsskadeligt" på hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage. 

Afsnit IV i direktivforslaget indeholder afsluttende bestemmelser, f.eks. om samarbejde 
og håndhævelse (artikel 20 i direktivforslaget). Dette afsnit indeholder også 
bestemmelser om udvalgsproceduren (artikel 21 i direktivforslaget) og udøvelse af de 
delegerede beføjelser, som tillægges Kommissionen (artikel 22 i direktivforslaget). 
Forslaget indeholder ret detaljerede bestemmelser om Kommissionens beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter. Vedtagelsen af direktivforslaget i dets nuværende form ville 
navnlig give Kommissionen beføjelse til ved hjælp af en gennemførelsesretsakt og efter 
anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ til at afgøre, hvorvidt en tobaksvare 
er en tobaksvare med kendetegnede aromaer (artikel 6, stk. 1 og 2, i direktivforslaget), 
eller hvorvidt der er tale om en tobaksvare, der indeholder tilsætningsstoffer i mængder, 
som øger tobaksvarens toksiske eller vanedannende virkning mærkbart ved forbrug 
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(artikel 6, stk. 7 og 8 i direktivforslaget). Kommissionen vil kunne ved hjælp af 
delegerede retsakter f.eks. ændre bilag I, som indeholder en liste over tekstadvarsler 
(artikel 9, stk. 3, litra a), i direktivforslaget). Ifølge artikel 290 i EUF-traktaten er det 
muligt at delegere beføjelse til Kommissionen til at vedtage almengyldige 
ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige 
bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. De væsentlige bestemmelser kan ikke 
være genstand for delegationen af beføjelsen. Den foreslåede delegation lader ikke til at 
være i overensstemmelse med bestemmelserne i primær ret. 

I henhold til artikel 24, stk. 2, i direktivforslaget kan medlemsstaterne opretholde eller 
indføre strengere nationale bestemmelser, forudsat at de pågældende bestemmelser 
berettiges af behovet for at beskytte folkesundheden. Disse nationale bestemmelser skal 
på forhånd meddeles til Kommissionen.

Med hensyn til gennemførelsen af direktivforslaget skal medlemsstaterne sætte de 
nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette 
direktivforslag senest 18 måneder efter direktivets ikrafttræden. 

 Den Tjekkiske Republiks regerings udtalelse

Landbrugsministeriet, som Udvalget om Europæiske Anliggender har pålagt at behandle 
direktivforslaget på vegne af regeringen, har afgivet en negativ udtalelse. Det modsætter 
sig navnlig forbuddet mod produkter med en kendetegnende aroma af andet end tobak, 
herunder mentolcigaretter. Det modsætter sig også forøgelsen af størrelsen af advarslerne 
for røgtobak ved at henvise til beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder, som er 
sikret ved internationale konventioner og chartret om grundlæggende rettigheder, og det er 
imod indførelsen af billedadvarsler. Ifølge ministeriet er den omfattende delegation af 
beføjelser til Kommissionen også problematisk.

 Tidsplanen for EU-institutionernes behandling af forslaget

Det udvalg i Europa-Parlamentet, der er kompetent med hensyn til behandling af 
forslaget, er Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Forslaget 
vil desuden blive behandlet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (AFCO), 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi (ITRE). Tidsplanen for Europa-Parlamentets behandling af forslaget 
er endnu ikke fastlagt. 

 Konklusioner:

Udvalget om Europæiske Anliggender, 

1 . g o d k e n d e r  udtalelsen fra Den Tjekkiske Republiks regering om Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer;

2. m o d s æ t t e r  sig omfanget af delegationen af beføjelser til Kommissionen, som vil 
gøre det muligt for den at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter;
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3 . a f g i v e r  e n  b e g r u n d e t  u d t a l e l s e i henhold til protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, da udvalget mener, at 
forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet direktivets mål kan nås 
ved hjælp af foranstaltninger i hver medlemsstat; mener, at vedtagelsen af foranstaltninger 
på sundhedsområdet skal tage hensyn til forskelle mellem medlemsstaterne og skal i 
overensstemmelse med bestemmelserne i EUF-traktatens artikel 168, stk. 7, gennemføres 
så tæt på borgerne som muligt, dvs. på nationalt plan; 

4 . p å l æ g g e r  sin formand at sende denne beslutning i overensstemmelse med 
Deputeretkammerets forretningsorden og via Deputeretkammerets formand til regeringen, 
Senatets formand, Europa-Parlamentets formand, formanden for Rådet og Kommissionens 
formand;

5. a n m o d e r  r e g e r i n g e n  om at holde det underrettet om kommende behandlinger 
af dokumentet i Rådets organer;

6. f r e m s e n d e r  direktivforslaget til behandling i Sundhedsudvalget.

Underskrift: Jaroslav Lobkowicz Underskrift: Jan Bauer
verifikator for udvalget ordfører og formand for udvalget
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Konklusionerne i afgørelsen nr. 282 fra Udvalget om 
Europæiske Anliggender, 41. møde, den 24. januar 2013

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter/dok. 18068/12, 
COM(2012)788

Udvalget om Europæiske Anliggender, 

1 . g o d k e n d e r  udtalelsen fra Den Tjekkiske Republiks regering om Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer;

2 . m o d s æ t t e r  s i g  omfanget af delegationen af beføjelser til Kommissionen, som vil 
gøre det muligt for den at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter;

3 . a f g i v e r  e n  b e g r u n d e t  u d t a l e l s e i henhold til protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, da udvalget mener, at 
forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, idet direktivets mål kan nås 
ved hjælp af foranstaltninger i hver medlemsstat; mener, at vedtagelsen af foranstaltninger 
på sundhedsområdet skal tage hensyn til forskelle mellem medlemsstaterne og skal i 
overensstemmelse med bestemmelserne i EUF-traktatens artikel 168, stk. 7, gennemføres 
så tæt på borgerne som muligt, dvs. på nationalt plan;

4 . p å l æ g g e r  sin formand at sende denne beslutning i overensstemmelse med 
Deputeretkammerets forretningsorden og via Deputeretkammerets formand til regeringen, 
Senatets formand, Europa-Parlamentets formand, formanden for Rådet og 
Kommissionens formand;

5. a n m o d e r  r e g e r i n g e n  om at holde det underrettet om kommende behandlinger 
af dokumentet i Rådets organer;

6. f r e m s e n d e r  direktivforslaget til behandling i Sundhedsudvalget.


