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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(21/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra det italienske Senat 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 italienske Senat om det 
ovennævnte forslag.



PE506.015v01-00 2/11 CM\927487DA.doc

DA

BILAG

DET ITALIENSKE SENAT

 16. VALGPERIODE 

BESLUTNING FRA DET 12. STÅENDE UDVALG

(Hygiejne og sundhed)

(Ordførere: BASSOLI og D'AMBROSIO LETTIERI)

vedtaget ved eftermiddagssamlingen den 30. januar 2013

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) 

i henhold til forretningsordenens artikel 144, stk. 1 og 6

meddelt til formandskabet den 6. februar 2013
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Udvalget,

har afsluttet behandlingen EU-retsakt (COM(2012)0788) 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;

har taget til efterretning, at det centrale formål med forslaget til direktiv er behovet for at 
ajourføre og supplere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om 
tobaksvarer på baggrund af den mellemliggende periodes udvikling inden for videnskaben, på 
internationalt plan og på markedet;

minder om, at Italien altid har befundet sig blandt de mest aktive lande i bekæmpelsen af 
tobaksrygning og beskyttelsen af ikkerygere og har vedtaget en række love herom, lige fra lov 
nr. 584 af 11. november 1975 om rygeforbud i visse lokaler og i offentlige transportmidler til 
de seneste bestemmelser i artikel 7 i lovdekret nr. 158 af 13. september 2012 konverteret med 
ændringer til lov nr. 189af 8. november 2012, som fastsætter et forbud mod salg af cigaretter 
til personer under 18 år, hvilket er en forhøjelse af den grænse på 16 år, som var fastsat i 
artikel 25 i den sammenfattende lov om beskyttelse af og bistand til gravide og småbørn, jf. 
kongeligt dekret nr. 2316af 24. december 1934;

der henviser til, at Det italienske Senats udvalg for hygiejne og sundhed blandt sine 
lovgivningsprioriteringer har lagt særlig vægt på behandlingen af et særligt lovforslag 
(senatsretsakt nr. 8) om bestemmelser om beskyttelse af sundheden og forebyggelse af skader 
forårsaget af forbrug af tobaksprodukter, som selv om det ikke blev færdigbehandlet i 
parlamentet, nød stor tilslutning blandt de forskellige politiske partier på grund af behovet for 
at nedbringe tobaksforbruget og således forebygget de skader, der opstår ved tobaksrygning;

konstaterer navnlig, at de centrale punkter i ovennævnte initiativ til lovgivning ud over 
forhøjelsen af minimumsalderen for køb og konsum af tobaksprodukter fra 16 til 18 år – som 
er gældende som følge af ovennævnte artikel 7 i lovdekret nr. 158 fra 2012 – udgøres af 
forbuddet mod rygning i skoler (artikel 5), oprettelsen af en fond til forebyggelse og 
bekæmpelse af tobaksskader rettet mod gennemførelse af oplysnings- og 
forebyggelseskampagner (artikel 6), af kontrol med egenskaber ved, produkter, der 
markedsføres og konsumeres af borgerne, samt disses kvantitet og kvalitet – i og med at 
måling af og kontrol med indholdet af tobaksvarer, såsom tjære, nikotin og kulilte, udgør en 
uomgængelig forudsætning for beskyttelsen af forbrugernes sundhed – og af krav til 
tobaksvarefabrikanter om at angive indholdet af disse substanser i ovennævnte produkter på 
en indlægsseddel i cigaretpakker og pakninger til andre tobaksvarer (artikel 7);

ser positivt på målene med dette forslag til direktiv, som gennem en revision af ovennævnte 
direktiv 2001/37/EF og for at sikre et så højt sundhedsbeskyttelsesniveau som muligt har til 
formål at gennemføre opdateringer på allerede harmoniserede områder, så medlemsstaterne 
kan overvinde deres problemer med at tilpasse deres nationale lovgivning til den seneste 
udvikling på markedet, på det videnskabelige område og i de internationale rammer, tage 
stilling til produktrelaterede foranstaltninger, der endnu ikke er omfattet af 
tobaksvaredirektivet (TVD), for så vidt som en uensartet udvikling i medlemsstaterne har ført 
til eller kan forventes at føre til en fragmentering af det indre marked, og sikre, at direktivets 
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bestemmelser ikke omgås ved markedsføring af produkter, der ikke overholder TVD;

bemærker, at Kommissionen har vedtaget forslaget til direktiv på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at sikre et velfungerende 
indre marked og et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for borgerne ved at nedbringe 
tilbøjeligheden til tobaksrygning, navnlig blandt unge. I denne forbindelse henviser 
Kommissionen udtrykkeligt til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) rammekonvention 
om tobakskontrol som grundlag for sit eget lovgivningsarbejde og forklarer indførelsen af de 
foreslåede tiltag med sikringen af en bedre gennemførelse på europæisk plan af de 
internationalt indgåede aftaler;

gentager i den forbindelse, at Italien med god ret kan betragte sig blandt de dygtigste EU-
medlemsstater, fordi vi ved hjælp af en lovgivning, der i bund og grund er afbalanceret, og en 
salgsordning for tobaksprodukter, der er strengt kontrolleret gennem bevillinger, til fulde har 
kunnet opfylde målsætningerne vedrørende folkesundheden og samtidig har sørget for store 
indtægter til staten; 

minder om, at Italien hurtigt fulgte op på bestemmelserne i WHO’s konvention med 
henholdsvis den såkaldte Sirchia-lov (lov nr. 3af 16. januar 2003), reguleringen af salget af 
rygeprodukter fra automater og senest med forhøjelsen af minimumsalderen for salg til 18 år, 
ud over fastsættelse af bestemmelser og regler rettet mod harmonisering af den nationale 
lovgivning. Desuden har Italien vedtaget en afgiftspolitik for rygeprodukter, som har udvist 
strålende resultater for så vidt angår bekæmpelsen af tilbøjeligheden til tobaksrygning, hvilket 
fortjener særlig opmærksomhed. De officielle statistikker viser, at antallet af rygere i Italien 
fra 2003 til 2013 er gået fra 27,6 % til 20,8 %, et yderst bemærkelsesværdigt resultat, som 
ikke ses i mange andre lande i Unionen, hvor der stadig på trods af til tider strengere regelsæt 
stadig kan konstateres en højere procentdel rygere;

noterer sig den positive vurdering fra det 10. udvalg den 16. januar 2013, hvor følgende 
bemærkes: “Det ansvarlige udvalg opfordres til nøje at undersøge, hvorvidt der er udvist fuld 
overholdelse af nærhedsprincippet i forbindelse med forslaget til direktiv; der gøres 
opmærksom på, at de foranstaltninger i forslaget til direktiv, der fastsætter en standardisering 
af tobaksprodukter, er skadelige for industriens varemærker og, idet muligheden for at spore 
produktet bliver dårligere, risikerer at være til hinder for en effektiv bekæmpelse af smugleri 
og produktforfalskning”;

mener imidlertid, at der i denne sag forekommer begrundede kritiske elementer i 
direktivforslagets indhold, som giver anledning til at formode, at nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet i EU-traktaten og dennes gennemførelsesprotokol ikke er blevet 
overholdt.

Den negative udtalelse i henhold til protokol nr. 2 til TEUF om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet for så vidt angår disse to princippet afgives 
af følgende årsager:

1) Først og fremmest konstateres der et problem for så vidt angår vurderingen af 
overholdelsen af nærhedsprincippet i forslaget til revision af direktivet. Dette princip finder 
anvendelse, eftersom Europa-Kommissionen har anført artikel 114 TEUF om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger som retsgrundlag for forslaget til direktiv for at sikre det indre 
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markeds funktion på grundlag af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau (delt kompetence mellem 
medlemsstaterne og Den Europæiske Union).

Forslaget til direktiv synes imidlertid ikke at være rettet mod at harmonisere/tilnærme
medlemsstaternes lovgivning om tobaksprodukter. I forslagets artikel 24 fastsættes rent 
faktisk, at medlemsstaterne dog kan indføre andre og strengere nationale bestemmelser for 
området. Forslaget til direktiv opfordrer medlemsstaterne til at handle selvstændigt på 
forskellige områder: målingen af emissionerne fra nikotin, tjære og kulilte; yderligere 
målinger af ingredienserne; forudsætningerne for forbud mod produkter indeholdende særlige 
tilsætningsstoffer; etablering af en godkendelsesordning for nye produkter; indførelse af 
strengere regler vedrørende emballeringen (som f.eks. neutrale pakker). Disse forslag kan 
give anledning til betydelige forskelle mellem medlemsstaterne og deraf følgende 
begrænsninger af den frie bevægelighed for varer. Derfor forekommer henvisningen til artikel 
114 TEUF som retsgrundlag for forslaget til direktiv ikke begrundet.

2) Der kan konstateres en række uoverensstemmelser for så vidt angår den mulighed, der 
gives medlemsstaterne, for at have et passende råderum for gennemførelsen af forslaget til 
direktiv. Den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der tillægges Kommissionen i 
artikel 22, risikerer at være for bred både for så vidt angår indholdet – vedrører mindst 16 
aspekter af produktionen, emballeringen og salget af tobaksprodukter – og for så vidt angår 
varigheden, hvorved de nationale parlamenters lovgivningsbeføjelser i høj grad indskrænkes.

Ifølge artikel 290 i TEUF kan lovgiver delegere Kommissionen "beføjelse til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt".

Eksempelvis tillægges der i artikel 3, stk. 2, Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter for at tilpasse maksimalgrænseværdierne i stk.1, dvs. indholdet af tjære, nikotin og 
kulilte i cigaretter, der markedsføres eller fremstilles i medlemsstaterne. Disse aspekter synes 
imidlertid netop at udgøre centrale elementer i retsakten, idet de er bestemmende for 
indholdet af de produkter, som forslaget til direktiv er genstand for.

3) Der kan navnlig konstateres tilsidesættelser af nærhedsprincippet på følgende områder:

a) Nye kategorier af tobaksvarer: Kommissionen fastsætter strenge begrænsninger for 
markedsføring af produkter med reduceret risiko og gør det derved i praksis mindre attraktivt 
at investere i forskning, innovation og udvikling, idet det ikke blot undlades at fastsætte en ad 
hoc-lovramme for nye kategorier af tobaksvarer, men det tværtimod også gør indholdet af 
lovgivningsrammen endnu mere afskrækkende (det forhindres eksempelvis, at forbrugerne 
kan modtage oplysninger om den lavere risiko, der er forbundet med disse produkter, også når 
det drejer sig om påstande, der er underbygget af videnskabelige beviser). Dette foreslås, på
trods af at det i betragtning 8 i det gældende direktiv om tobaksvarer anføres, at sådanne 
regler er nødvendige: Der er behov for en revision af de lovgivningsmæssige rammer, der 
tager højde for en kommunikation på grundlag af beviser for så vidt angår tobaksvarer, der 
har lavere risiko, eller som fabrikanten påstår, er mindre sundhedsskadelige.

Den Europæiske Union forhindrer med dette faktiske forbud mod såkaldte produkter med 
reduceret risiko eller nye produktkategorier medlemsstaterne i at indføre en sundhedspolitik 
rettet mod at reducere den risiko, der opstår ved rygning.
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b) Massevareudvikling og forbud mod hele varekategorier: Foranstaltningerne i 
forbindelse med standardiseringen af pakkerne og forbuddet mod hele varekategorier, som for 
tiden er lovlige, såsom tynde cigaretter, mentolcigaretter og pakker med 10 styk, som i 
realiteten ville udgøre en standardisering af produktet, retfærdiggøres af Kommissionen med 
bestræbelserne på at reducere tobaksvarers tiltrækningskraft og bekymringerne for, at en
særlig form for pakke eller produkt kan forlede forbrugerne til at tro, at produktet er mindre 
skadeligt.

Det uberettigede forbud mod disse lovlige produkter vil, ud over at det forekommer i modstrid 
med det vigtigste erklærede mål med forslaget, dvs. fremme af det indre marked, føre til en 
massevareudvikling og den deraf følgende udhulning af varens værdi, hvilket tilskynder a) 
forbrugerne til at anvende billigere produkter, b) konkurrencen til at basere sig udelukkende 
på prisen, hvilket vil føre til en reduktion af gennemsnitsprisen på tobaksvarer, og c) en stor 
stigning i det ulovlige marked (smuglervarer/forfalskede varer), i og med at 
standardemballager vil være lettere at efterligne. Den negative virkning af disse konsekvenser 
for det lovlige salg, indtægterne til staten og branchen vil være betragtelig. Desuden vil de 
resultater, der ville blive opnået ved det nye forslag til direktiv, være i modstrid med det andet 
centrale mål med forslaget, nemlig sundhedsbeskyttelsen.

Til sidst skal det bemærkes, at Den Europæisk Union altid har forsøgt at fastsætte 
harmoniserede regler for mærkningen af varer, mens produktets udseende og ydre 
emballering altid er blevet reguleret af de nationale parlamenter. Den Europæiske Union 
forsøger med sit nye forslag for første gang at tiltage sig så godt som hele kontrollen med 
udseendet, formen og udformningen af produktet og pakken, uden at der i øvrigt findes nogen 
gyldige videnskabelige beviser til støtte for effektiviteten af sådanne foranstaltninger i forhold 
til sundheden.

Det skal sluttelig bemærkes, at det er nødvendigt at yde den bredt offentliggjorte 
markedsføring af elektroniske cigaretter større opmærksomhed, eftersom de, som det fremgår 
af en nylig udtalelse fra det italienske offentlige sundhedsinstitut, Istituto superiore di sanità, 
kan være grund til bekymring for folkesundheden, fordi de potentielt kan føre til, at personer 
begynder at ryge konventionelle tobaksbaserede cigaretter, og at der skabes potentiel 
afhængighed af nikotin. Denne risiko er betragtelig, navnlig for unge, i betragtning af hvor let 
det for netop unge kunder er at anskaffe sig disse artikler på internettet.
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UDTALELSE FRA DET 10. STÅENDE UDVALG

(INDUSTRI, HANDEL OG TURISME)

(Ordfører: CURSI)

16. januar 2013

Udvalget

har afsluttet behandlingen af (COM(2012)0788) og afgiver for de dele, der falder ind under 
dets kompetence, positive vurderinger med følgende bemærkninger:

det ansvarlige udvalg opfordres til nøje at undersøge, hvorvidt der er udvist fuld overholdelse 
af nærhedsprincippet i forbindelse med forslaget til direktiv;

der gøres opmærksom på, at de foranstaltninger i forslaget til direktiv, der fastsætter en 
standardisering af tobaksprodukter, er skadelige for industriens varemærker og, idet 
muligheden for at spore produktet bliver dårligere, risikerer at være til hinder for en effektiv 
bekæmpelse af smugleri og produktforfalskning.
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UDTALELSE FRA DET 14. STÅENDE UDVALG

(EU-POLITIKKER)

(Ordfører: BOLDI)

30. januar 2013

Udvalget

har behandlet (COM(2012)0788), og i betragtning af at dette har til formål:

at revidere 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. Denne revision var, ud over at den var fastsat i selve 
direktivet (artikel 11), blevet ønsket af Rådet (henstilling af 30. november 2009) og af 
Europa-Parlamentet (beslutning af 15. september 2011 og 24. oktober 2007);

at tilnærme selve direktivet til markedsudviklingen (bl.a. til fremkomsten af varer som f.eks. 
elektroniske cigaretter), den internationale udvikling (pga. vedtagelsen i maj 2003 af WHO’s 
rammekonvention om sundhed og tobakskontrol, som både Den Europæiske Union og alle 
medlemsstater er part i) og den videnskabelige udvikling;

under henvisning til:

EU-Domstolens dom af 10. december 2002 i sag C-491/01, som bekræftede gyldigheden af 
direktiv 2001/37/EF, hvad angår retsgrundlaget samt overholdelsen af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet,

vedtagelsen i maj 2003 af WHO’ rammekonvention om tobakskontrol,

resultatet af den offentlige høring afholdt af Europa-Kommissionen fra den 24. september til 
den 17. december 2010 samt resultatet af Eurobarometerundersøgelsen i maj 2012;

deler fuldt ud målsætningen om at:

- afskrække unge fra at begynde at ryge,

- sørge for, at et eventuelt forbrug sker på grundlag af beslutninger truffet på et 
tilstrækkeligt informeret grundlag;

er desuden enig i præmissen om, at ”tobaksvarer [ikke] er almindelige varer, og 
[sundhedsbeskyttelsesaspektet] på grund af tobaks særligt skadelige virkninger bør have en 
central placering, især med henblik på at nedbringe antallet af unge rygere” (betragtning 7);

afgiver for så vidt angår sine beføjelser og med særlig henvisning til ordningen om beføjelser,
der tillægges Europa-Kommissionen (artikel 22), negativ udtalelse i henhold til protokol (nr. 
2) TEUF om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
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Artikel 22 i forslaget til direktiv indeholder rent faktisk delegationer af beføjelser for 
væsentlige bestemmelser i retsakten, hvorved den er i modstrid med de udtrykkelige 
bestemmelser i artikel 290 TEUF. Det gælder for delegationen i artikel 3, stk. 2 og 3, artikel 
6, stk. 3 og 9, og artikel 18, stk. 2 og 5. I de første to tilfælde kan udøvelsen af delegationen 
afgøre, hvorvidt produkter må sælges i Den Europæiske Union, i det tredje tilfælde kan den 
tilpasse beskrivelsen af produkterne for så vidt angår den gældende lovgivning for 
markedsføringen af dem. I alle disse tilfælde vil det føre til ændringer af selve direktivets 
anvendelsesområde og de produkter, der er omfattet af det.

Det påpeges, at artikel 114 TEUF helt korrekt er blevet angivet som retsgrundlag for denne 
retsakt. Det er udelukkende inden for Unionens kompetence, at den europæiske lovgiver har 
mulighed for at delegere vedtagelsen af visse almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter i de tilfælde og efter den fremgangsmåde, der er fastlagt i artikel 290 TEUF (hvori 
det tydeligt fastlægges, at ”de væsentlige bestemmelser på et område er forbeholdt den 
lovgivningsmæssige retsakt og kan derfor ikke være omfattet af delegation”).

Delegationen af beføjelser vedrørende de væsentlige bestemmelser, der er angivet ovenfor, 
inden for Unionens kompetencer, jf. artikel 114, udgør en alt for stor og ubegrundet 
delegation af beføjelser til Kommissionen, hvorved:

- de udgør en alt for disproportional føderal delegation i forhold til medlemsstaternes 
lovgivningsmæssige autonomi og skader disses kompetencer i henhold til EU-traktatens 
artikel 5, stk. 3,

- skader de nationale parlamenters beføjelser, idet det på ubestemt tid fratager dem 
muligheden for at komme med udtalelser om overholdelsen af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet i alle de retsakter, der vedtages i forbindelse med udøvelsen af 
delegationen.

Det henhører ganske rigtigt under Unionens beføjelser at lovgive om tobak og 
tobaksrelaterede produkter, men det forekommer med andre ord ubegrundet og skadeligt for 
medlemsstaternes beføjelser, hvis Kommissionen kan foretage selvstændige indgreb, der ikke 
lever op til kriterierne om nødvendighed og merværdi. Der er andre 
lovgivningsforanstaltninger inden for områderne i artikel 3, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 3 og 9, 
og artikel 18, stk. 2 og 5, som godt kan træffes af medlovgiverne.

Med hensyn til delegationsordningen skal der også gives udtryk for stærke forbehold 
vedrørende den ubestemte varighed af delegationerne samt den mulighed Europa-
Kommissionen har for selvstændigt at ophæve visse undtagelser under upræciserede og 
generiske omstændigheder (”hvis der sker en væsentlig ændring i forholdene, som konstateret 
i en rapport fra Kommissionen”). Dette er tilfældet i artikel 6, stk. 10, artikel 10, stk. 5, og 
artikel 13, stk. 4.

Sluttelig skal der med henvisning til retsaktens indhold opfordres til en nøje overvejelse af 
muligheden af at gøre bruge af potentialet:

- i produkter “med reduceret risiko” og nye produktkategorier (artikel 17 til 19)

- i at bevare pakninger med reduceret indhold og cigaretter med begrænset diameter på 
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markedet.

Disse produkter kan vise sig at være vigtige, hvis de eventuelt anvendes som led i en politik 
om gradvis fravænning fra rygning eller et gradvist ophør. Med andre ord skaber 
begrænsningerne af udbuddet til befolkningen af tobaksvarer eller en ændring af dette udbud i 
retning af standardiserede former ikke i sig selv nogen reduktion af tilbøjeligheden til 
tobaksrygning. De kan i stedet forårsage en stigning i smugleraktiviteterne og samtidig skabe 
vanskeligheder for rygere, der måtte have påbegyndt et forløb hen imod et rygestop.


