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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

8.2.2013

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0018/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från den tjeckiska 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 tjeckiska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Parlamentet i Republiken Tjeckien
DEPUTERADEKAMMAREN

2013
Sjätte valperioden

TVÅHUNDRAÅTTIOANDRA

RESOLUTIONEN

av utskottet för Europafrågor
från dess fyrtioförsta sammanträde den 24 januari 2013 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, rådets dokument nr 18068/12, 
COM(2012)0788
___________________________________________________________________________

Utskottet för Europafrågor har med beaktande av rapporten av biträdande jordbruksminister 
Jaroslava Beneš-Špalková, biträdande hälsovårdsminister Ferdinand Polák, samt med 
beaktande av betänkandet från parlamentsledamot Jan Bauer och efter behandling

a n t a g i t yttrandet i bilagan till resolutionen.

Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer
Utskottets kontrollant Utskottets föredragande och ordförande
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Bilaga till resolution nr 282

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)0788, rådets dokument nr 18068/12
Interinstitutionellt ärende 2012/0366(COD)

 Rättslig grund:
Artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

 Översänt till deputeradekammaren genom utskottet för Europafrågor:
4.1.2013.

 Behandling i utskottet för Europafrågor:
24.1.2013 (första behandlingen).

 Förfarande:
Medbeslutandeförfarandet.

 Regeringens preliminära ståndpunkt (enligt artikel 109a punkt 1 i 
deputeradekammarens arbetsordning):
Daterad 21.1.2013, överlämnad till utskottet för Europafrågor den 23 januari 2013 genom 
kommunikationssystemet ISAP.

 Bedömning med hänsyn till subsidiaritetsprincipen:
Förslaget till direktiv COM(2012)0788 är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen (se 
nedan).

 Motivering och syfte:
Enligt Europeiska kommissionen är tobak den vanligaste dödsorsaken som kan undvikas i 
EU. Årligen avlider 1,5 miljoner EU-invånare till följd av rökning. Uppskattningsvis 
25 procent av alla dödsfall på grund av cancer och 15 procent av samtliga dödsfall står i 
samband med rökning1. Från nyttosynpunkt är dock tobaksindustrin en viktig arbetsgivare 

                                               
1 ”Survey on Tobacco – Analytical report”, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, mars 2009. Även 
tillgänglig på internet: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf.



PE504.386v01-00 4/11 CM\926760SV.doc

SV

i EU och skatterna från försäljningen av tobaksprodukter är en viktig inkomstkälla för 
medlemsstaternas budgetar.1

Den rättsliga grunden för EU:s befogenheter på tobaksmarknadens område är artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (före detta artikel 100a i EEG-fördraget, 
ändrad genom Europeiska enhetsakten, före detta artikel 95 i EG-fördraget, ändrad genom 
Amsterdamfördraget), inte endast för att upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera enligt artikel 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan 
kallat EUF-fördraget), utan särskilt med hänsyn till kravet på hälsoskydd enligt 
artikel 114.3. I sitt beslut i mål C-376-98, Förbundsrepubliken Tyskland mot 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, drog även Europeiska unionens domstol 
slutsatsen att ”skyddet för folkhälsan är avgörande för de val som ska göras” för att 
upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

I slutet av 1980-talet reglerade EU handeln med tobaksvaror genom en rad direktiv2 om 
tjärhalt i tobaksvaror, användning av tuggtobak och märkning av cigarettvaror. Genom 
den nu gällande lagstiftningen i direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror har den tidigare fragmenterade lagstiftningen konsoliderats och 
reviderats. 

Sedan EU reglerade tobaksmarknaden har tobaksproducenterna eller de medlemsstater 
som främjar dessa producenters intressen angripit unionens rättsakter vid 
Europeiska unionens domstol. Trots att klagandena bland annat gjorde gällande att 
subsidiaritetsprincipen eller proportionalitetsprincipen hade åsidosatts eller att direktiven 
stred mot det internationella Trips-avtalet och liknande bekräftade domstolen att direktivet 
om tobaksvaror (och dess föregångare) är förenligt med EU-rätten3. Å andra sidan 
noterade tobaksproducenterna en framgång när det gäller regleringen av tobaksreklam, då 
domstolen upphävde det angripna direktivet om tobaksreklam4 på grund av felaktig 
rättslig grund. I detta sammanhang bör det dock nämnas att regleringen av tobaksreklam 
inte står i samband med regleringen av tobaksvaror. 

Tio år har gått sedan direktiv 2001/37/EG antogs. Under denna tid har det skett en viss 
utveckling både på tobaksmarknaden och på det vetenskapliga området eller inom 
mellanstatliga relationer. Enligt kommissionen är det därför nödvändigt att vidta åtgärder 
på tobaksmarknadens område som svar på denna utveckling. Genom förslaget reagerar 

                                               
1 Enligt företaget Arthur D. Little Internationals kontroversiella kostnadsnyttoanalys ”Public Finance Balance of 
Smoking in the Czech Republic”, som utarbetades för tobaksproducenten Phillip Morris ČR a. s., bidrar 
rökningen positivt till Tjeckiens ekonomi – 5,815 miljarder koruna per år, inklusive besparingar för 
ålderdomshem och ålderspensioner på grund av den ökade dödligheten. Tillgänglig på internet: 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html.
2 Direktiven 89/622/EEG, 90/239/EEG och 92/41/EEG.
3 Mål C-491/01, Imperial Tobacco – för den rättsliga grunden, se punkterna 42–111, för 
proportionalitetsprincipen, punkterna 112–141, för subsidiaritetsprincipen, punkterna 173–185. Se även mål 
C-210/03, Swedish Match – för den rättsliga grunden, se punkterna 27–45, för proportionalitetsprincipen, 
punkterna 46–58, för skyddet av äganderätten, punkterna 72–74.
4 Mål C-376/98, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 
(”Tobaksreklam”) – punkterna 117–118. 
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kommissionen dessutom på upprepade uppmaningar från Europaparlamentets och rådets 
sida om att lagstiftning som reviderar det nuvarande direktivet om tobaksvaror ska antas. 
Förslaget skulle ha lagts fram under hösten 2012, vilket dock sköts upp på grund av 
korruptionsskandalen kring kommissionsledamot John Dalli, som stod i samband just med 
förslaget till direktiv om tobaksvaror och som ledde till dennes avgång1. 

 Innehåll och konsekvenser:
Kommissionen antog förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter (nedan kallat förslaget till direktiv) den 
19 december 2012. Det är indelat i fyra avdelningar och 29 artiklar. 

I första avdelningen fastställs direktivets mål, dvs. att tillnärma medlemsstaternas lagar 
och andra författningar på tobaksområdet och definiera grundläggande begrepp inom detta 
område. Enskilda begrepp i förslaget definieras i mycket större detalj än i det nuvarande 
direktivet 2001/37/EG (nedan kallat det nuvarande direktivet). Sammanlagt omfattar 
förslaget till direktiv 36 definitioner, jämfört med fem definitioner i den nuvarande 
rättsakten. I förslaget till direktiv definieras exempelvis inte endast tobaksvaror i 
allmänhet, utan även cigarr, cigarett, cigarill eller tuggtobak. 

I andra avdelningen i förslaget till direktiv behandlas tobaksvaror konkret, dvs. varor som 
kan användas för konsumtion och som helt eller delvis består av tobak. Detta område kan 
delas upp i en rad underområden för att bli mer överskådligt.

 Ingredienser och utsläpp (artiklarna 3–6 i förslaget till direktiv)
I artiklarna 3 och 4 i förslaget till direktiv övertas bestämmelser från det nuvarande 
direktivet om högsta tillåtna utsläpp av tjära, nikotin och kolmonoxid och andra ämnen 
samt mätmetoder. I förslaget behålls även tillverkarnas och importörernas skyldighet att 
inrapportera de använda ingredienserna i dessa varor. En nyhet är dock införandet av ett 
enhetligt elektroniskt format för inrapporteringen av dessa ingredienser (artikel 5 i 
förslaget till direktiv). 

Enligt förslaget till direktiv ska nu tobaksvarornas ingredienser regleras, medan det 
nuvarande direktivet inte innehåller några bestämmelser i denna riktning. Detta område 
behandlas i artikel 6 i förslaget till direktiv. I denna artikels första punkt fastställs att 
medlemsstaterna ska förbjuda att tobaksvaror med karakteristisk smak släpps ut på 
marknaden. Förbudet ska dock inte omfatta användning av tillsatser som är nödvändiga 
vid tillverkning av tobaksvaror, förutsatt att tillsatserna inte leder till en produkt med 
karakteristisk smak. Medlemsstaterna ska förbjuda tre grupper av tillsatser: 1) vitaminer 
och andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsomässig fördel 
eller minskade hälsorisker, 2) koffein, taurin och andra tillsatser eller stimulerande ämnen 

                                               
1 Enligt Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) erbjöd en maltesisk företagare, som står nära 
kommissionsledamot John Dalli, den svenska snusproducenten Swedish Match att mot betalning försöka påverka 
den kommande tobakslagstiftningen, särskilt exportförbudet mot snus. Olaf lade fram sin rapport för 
kommissionen, varpå kommissionsledamot Dalli valde att avgå. För närvarande pågår en utredning som leds av 
de maltesiska myndigheterna (se pressmeddelandet från Europeiska kommissionen, Bryssel, den 
16 oktober 2012, tillgängligt på internet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-788_en.htm). 
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som är förknippade med energi och vitalitet, och 3) tillsatser som färgar utsläppen. Enligt 
förslaget ska medlemsstaterna förbjuda användning av smaktillsatser i delar av 
tobaksvaror som filter, papper, förpackningar eller kapslar och eventuella tekniska detaljer 
som medger ändring av smak eller rökintensitet. Enligt förslaget ska andra tobaksvaror än 
cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror vara undantagna från dessa förbud. Det rör 
sig bland annat om cigarrer, cigariller och piptobak. Kommissionen motiverar undantaget 
med att det främst är äldre konsumenter som använder dessa produkter, medan syftet med 
förslaget är att reglera tobaksvaror på ett sådant sätt att de inte uppmuntrar ungdomar att 
börja konsumera tobak. 

 Märkning och förpackning (artiklarna 7–13 i förslaget till direktiv)
Ett annat viktigt område som enligt förslaget till direktiv ska förändras är märkningen och 
förpackningen av tobaksvaror. Varje styckförpackning med tobaksvaror och eventuella 
ytterförpackningar ska förses med hälsovarningar på det officiella språket eller språken i 
den medlemsstat där varan släpps ut på marknaden. Förslaget räknar med införandet av 
kombinerade hälsovarningar, dvs. text och bild (artikel 9 i förslaget till direktiv). 
Varningen ska täcka 75 procent av utsidan av både framsidan och baksidan av 
tobaksvarornas förpackningar. Enligt det nuvarande direktivet krävs endast en 
varningstext. Förslaget till direktiv omfattar förhållandevis detaljerade krav som de 
kombinerade hälsovarningarna ska uppfylla. Varningstexterna ingår i bilaga I till 
förslaget. Det är samma varningar som redan ingår i det nuvarande direktivet. 
Motsvarande färgfoton ska specificeras i ett bildbibliotek med varningsbilder, som 
kommissionen ska fastställa genom delegerade akter. Förpackningarna ska dessutom 
innehålla rökavvänjningsinformation såsom telefonnummer eller adresser till webbplatser. 
När det gäller tobaksförpackningens sidor ska 50 procent av ytan vara avsedd för den 
allmänna varningen Rökning dödar – Sluta röka nu och informationstexten Tobaksrök 
innehåller över 70 cancerframkallande ämnen (artikel 8 i förslaget till direktiv). 
Dessutom ska förpackningens yta vara försedd med en unik identitetsmärkning och 
säkerhetsmärkning enligt artikel 14 i förslaget till direktiv. 

Märkningen av andra tobaksvaror för rökning än cigaretter och rulltobak omfattas inte av 
dessa bestämmelser (artikel 10 i förslaget till direktiv). En separat bestämmelse avser 
märkningen av rökfria tobaksvaror (artikel 11 i förslaget till direktiv). Denna bestämmelse 
har delvis övertagits från det nuvarande direktivet. En nyhet är skyldigheten att varningen 
ska tryckas på förpackningens två största ytor. Detta krav saknas i det nuvarande 
direktivet. 

När det gäller produktbeskrivningen är förslaget mycket mer ingående och detaljerat 
(artikel 12 i förslaget till direktiv) än bestämmelserna i artikel 7 i det nuvarande direktivet, 
som begränsades till kravet att förpackningarna till tobaksvaror inte får innehålla texter, 
varumärken och figurativa eller andra märken som antyder att en viss tobaksvara är 
mindre skadlig än andra. Nu får märkningen av förpackningarna eller själva tobaksvaran 
inte innehålla någon del eller något inslag som exempelvis marknadsför en tobaksvara på 
ett felaktigt, vilseledande eller bedrägligt sätt, som liknar ett livsmedel eller som hänvisar 
till arom, smak, smaktillsatser eller andra tillsatser, eller avsaknaden därav. I förslaget 
fastställs uttryckligen att cigaretter med en diameter på mindre än 7,5 mm (s.k. 
slimcigaretter) ska anses vara vilseledande. 
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Förslaget till direktiv berör även styckförpackningarnas utseende och innehåll (artikel 13). 
I förslaget fastställs att styckförpackningar med cigaretter ska vara rätblocksformade och 
innehålla minst 20 cigaretter. Styckförpackningar med rulltobak ska ha formen av en påse 
med exakt fastställd flikstorlek och innehålla minst 40 gram tobak. Förslaget till direktiv 
innehåller även krav på det material som används för tillverkning av cigarettpaket samt på 
sättet att försluta paketen. Denna bestämmelse saknas i det nuvarande direktivet. 

 Spårbarhet och säkerhetsmärkning (artikel 14 i förslaget till direktiv)
I det nuvarande direktivets artikel 5.9 fastställs att tobaksvaran, för att säkerställa 
identifikation av produkter och dessas spårbarhet, ska märkas på lämpligt sätt genom 
produktionsnummer eller liknande på styckförpackningen på sådant sätt att platsen och 
tiden för tillverkning kan fastställas. Kommissionen gavs genom direktivet befogenhet att 
anta tekniska åtgärder för att genomföra denna bestämmelse, men denna befogenhet har 
ännu inte använts.

Enligt förslaget till direktiv ska medlemsstaterna se till att alla styckförpackningar med 
tobaksvaror förses med en unik identitetsmärkning, som gör det möjligt att fastställa 
föreskrivna uppgifter, exempelvis datum och plats för tillverkning, 
tillverkningsanläggning, produktionsskift eller tillverkningstillfälle (artikel 14 i förslaget 
till direktiv). I förslaget regleras även i detalj EU:s system för spårning av tobaksvaror på 
paketnivå genom hela distributionskedjan (utom på detaljhandelsnivå). Enligt förslaget till 
direktiv ska medlemsstaterna se till att tillverkarna av tobaksvaror sluter avtal om 
datalagring med en oberoende tredje part. Kommissionen valde möjligheten med 
oberoende tredje parter för att systemet ska vara oberoende och helt öppet samt för att 
kommissionen och medlemsstaterna ska ha tillträde till systemet. Genom förslaget införs 
även en skyldighet att utöver den unika identitetsmärkningen förse tobaksvaror som släpps 
ut på marknaden i EU med en synlig säkerhetsmärkning i syfte att underlätta fastställandet 
av varornas äkthet. Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak ska undantas från dessa 
bestämmelser under en period av fem år. 

 Tobak för användning i munnen (artikel 15 i förslaget till direktiv)
I förslaget till direktiv kvarstår Sveriges undantag från förbudet mot utsläppande på 
marknaden av tobak för användning i munnen enligt artikel 151 i anslutningsakten för 
Österrike, Finland och Sverige (artikel 15 i förslaget till direktiv, artikel 8 i det nuvarande 
direktivet). 

 Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (artikel 16 i förslaget till 
direktiv)

Det nuvarande direktivet berör inte gränsöverskridande försäljning. Förslaget till direktiv 
innehåller en helt ny bestämmelse om anmälningsskyldighet för återförsäljningsställen för 
tobaksvaror, som avser att bedriva gränsöverskridande distansförsäljning. För dessa 
återförsäljningsställen införs en skyldighet att registrera sig hos behöriga myndigheter i 
den medlemsstat där återförsäljningsstället är etablerat och i den medlemsstat där den 
faktiska eller potentiella konsumenten befinner sig. Återförsäljningsstället ska lämna in 
föreskrivna uppgifter, exempelvis namn eller företagsnamn, startdatum för verksamheten 
eller adress till webbplatsen som används för ändamålet. Återförsäljningsställen som 
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bedriver distansförsäljning ska dessutom vara utrustade med ett system för ålderskontroll, 
som vid tidpunkten för försäljningen kontrollerar att köparen har den fastställda lägsta 
åldern enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är destinationsland. 

 Tobaksvaror av ny typ (artikel 17 i förslaget till direktiv)
Regleringen av nya tobaksvaror ingår inte i det nuvarande direktivet. Enligt artikel 2.23 i 
förslaget till direktiv anses en tobaksvara av ny typ vara en annan tobaksvara än cigaretter, 
rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för 
användning i näsan eller tobak för användning i munnen, som släpps ut på marknaden 
efter det att detta direktiv trätt i kraft. Detta är en ny bestämmelse vars syfte är att införa 
en skyldighet för tillverkare och importörer av tobaksvaror att till medlemsstaterna anmäla 
tobaksvaror av ny typ som de avser att släppa ut på marknaden i den berörda 
medlemsstaten. Anmälan ska lämnas in i elektroniskt format senast sex månader före 
utsläppandet på marknaden. Den ska åtföljas av en detaljerad beskrivning av den berörda 
varan samt uppgifter om ingredienser och utsläpp enligt artikel 5 i förslaget till direktiv. 
Dessutom ska tillverkaren förse de berörda behöriga myndigheterna med exempelvis 
tillgängliga vetenskapliga studier av produktens toxicitet, beroendeframkallande effekt 
och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och utsläpp. I artikeln anges 
även att tobaksvaror av ny typ som släpps ut på marknaden ska uppfylla kraven i förslaget 
till direktiv. 

Tredje avdelningen i förslaget till direktiv innehåller bestämmelser om övriga produkter, 
närmare bestämt nikotinprodukter (artikel 18) och örtprodukter för rökning (artikel 19). 
Dessa bestämmelser ingår inte i det nuvarande direktivet. 

När det gäller regleringen av nikotinprodukter delas dessa produkter upp i två grupper 
enligt nikotininnehåll. Produkter med större nikotininnehåll än gränsvärdena i artikel 18.1 
i förslaget till direktiv får endast släppas ut på marknaden om de har godkänts i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. Produkter som innehåller mindre nikotin än de 
angivna gränsvärdena omfattas av det föreslagna direktivet och ska vara försedda med 
följande hälsovarning: Denna produkt innehåller nikotin och kan skada din hälsa. 
Varningens storlek och utseende fastställs i detalj i förslaget till direktiv. 

Örtprodukter för rökning omfattas inte av det nuvarande direktivet. Förslaget räknar med 
att de ska omfattas av krav på märkning, särskilt en hälsovarning på varje 
styckförpackning och eventuell ytterförpackning i följande lydelse: Denna produkt kan 
skada din hälsa. 

Fjärde avdelningen i förslaget till direktiv innehåller slutbestämmelser som bland annat 
rör samarbete och genomförande (artikel 20). Avdelningen omfattar även bestämmelser 
om kommittéförfarande (artikel 21) och delegeringens utövande av kommissionen 
(artikel 22). Just delegeringen, dvs. möjligheten att anta genomförandeakter och 
delegerade akter, behandlas relativt utförligt i förslaget till direktiv. Om förslaget till 
direktiv antas i anförda lydelse skulle kommissionen på begäran av en medlemsstat eller 
på eget initiativ bland annat ha befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa om en 
tobaksvara är en tobaksvara med karakteristisk smak (artikel 6.1 och 6.2 i förslaget till 
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direktiv) eller om det rör sig om en tobaksvara med tillsatser i en sådan mängd att den 
toxiska eller beroendeframkallande effekten märkbart ökar vid konsumtion (artikel 6.7 
och 6.8 i förslaget till direktiv). Genom delegerade akter skulle kommissionen exempelvis 
kunna ändra bilaga I, som innehåller en förteckning över varningstexter (artikel 9.3 a i 
förslaget till direktiv). Enligt artikel 290 i EUF-fördraget kan man till kommissionen 
delegera befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och 
som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. Väsentliga 
delar får inte vara föremål för delegering. Det är oklart om den föreslagna delegeringen 
uppfyller primärrättens krav. 

Enligt artikel 24.2 i förslaget till direktiv får medlemsstaterna behålla eller införa strängare 
nationella bestämmelser för skydd av folkhälsan. Sådana bestämmelser ska på förhand 
anmälas till kommissionen.

När det gäller införlivandet av förslaget ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att följa det föreslagna direktivet senast 
18 månader efter direktivets ikraftträdande. 

 Regeringens ståndpunkt:
Den av utskottet för Europafrågor godkända statliga remissinstansen för förslaget till 
direktiv är jordbruksministeriet, som har lämnat ett negativt yttrande. Ministeriet 
samtycker i synnerhet inte till förbudet mot produkter med annan huvudsmak än tobak, 
bland annat mentolcigaretter. Med hänsyn till skyddet av den industriella äganderätten, 
som garanteras genom internationella avtal och stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, är dessutom ministeriet emot ytterligare utvidgning av varningarna på tobak 
för rökning och emot införandet av varningsbilder. Enligt ministeriet är även den 
vittgående delegeringen av befogenheter till kommissionen problematisk. 

 Beräknad tidsplan för behandling i EU-organen:
Ansvarigt utskott i Europaparlamentet är utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet. Förslaget ska även behandlas av utskottet för konstitutionella frågor, 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi. Tidsplanen för behandling i Europaparlamentet är ännu inte känd. 

 Slutsats:
Utskottet för Europafrågor 

1 . godkänner regeringens preliminära ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter,

2 . samtycker inte till den omfattande delegeringen av befogenheter till kommissionen att 
anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter,

3 . antar ett motiverat yttrande i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, eftersom utskottet anser att förslaget inte 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen, då direktivets mål på tillfredsställande sätt kan 
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uppnås genom åtgärder av enskilda medlemsstater; åtgärder på folkhälsoområdet ska 
respektera skillnaderna mellan medlemsstaterna och i linje med artikel 168.7 i 
EUF-fördraget vidtas så nära medborgarna som möjligt, dvs. på nationell nivå,

4 . uppdrar åt utskottets ordförande att i enlighet med deputeradekammarens arbetsordning 
och genom deputeradekammarens ordförande översända utskottets resolution till 
regeringen, senatens ordförande, Europaparlamentets talman, rådets ordförande och 
kommissionens ordförande,

5. uppmanar regeringen att informera utskottet om den fortsatta behandlingen av 
dokumentet i rådets organ,

6. översänder förslaget till direktiv till hälsovårdsutskottet för behandling.

Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer
Utskottets kontrollant Utskottets föredragande och ordförande

Tvåhundraåttioandra resolutionen av utskottet för Europafrågor 
från dess fyrtioförsta sammanträde den 24 januari 2013

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter, rådets dokument nr 18068/12, COM(2012)0788

Utskottet för Europafrågor

1 . godkänner regeringens preliminära ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter,

2 . samtycker inte till den omfattande delegeringen av befogenheter till kommissionen att anta akter 
med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter,

3 . antar ett motiverat yttrande i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, eftersom utskottet anser att förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, då direktivets mål på tillfredsställande sätt kan uppnås genom åtgärder av 
enskilda medlemsstater; åtgärder på folkhälsoområdet ska respektera skillnaderna mellan 
medlemsstaterna och i linje med artikel 168.7 i EUF-fördraget vidtas så nära medborgarna som 
möjligt, dvs. på nationell nivå,

4 . uppdrar åt utskottets ordförande att i enlighet med deputeradekammarens arbetsordning och 
genom deputeradekammarens ordförande översända utskottets resolution till regeringen, senatens 
ordförande, Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens ordförande,
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5. uppmanar regeringen att informera utskottet om den fortsatta behandlingen av dokumentet i 
rådets organ,

6. översänder förslaget till direktiv till hälsovårdsutskottet för behandling.


