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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

19.2.2013

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0021/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från den italienska senaten 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 italienska senaten över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

REPUBLIKEN ITALIENS SENAT

 SEXTONDE VALPERIODEN 

RESOLUTION FRÅN DET 12:E STÄNDIGA UTSKOTTET

(Hygien och hälsa)

(Föredragande: BASSOLI och D'AMBROSIO LETTIERI)

av den 30 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 (COM(2012)0788)

I enlighet med artikel 144.1 och 144.6 i arbetsordningen,

Översänt till ordförandeskapet den 6 februari 2013
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Det 12:e ständiga utskottet

har behandlat unionsakt COM(2012)0788, dvs. förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter,

inser att huvudsyftet med direktivförslaget är att ta itu med behovet av att uppdatera och 
komplettera Europaparlamentets och rådets tobaksdirektiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 i 
linje med utvecklingen på marknaden, inom vetenskapen och i omvärlden,

påminner om att Italien alltid har varit ett av de länder som har varit mest angelägna om att 
bekämpa tobak och skydda icke-rökare genom en lagstiftning som omfattar allt från lag 
nr 584 av den 11 november 1975 om förbud mot rökning i vissa lokaler och i kollektivtrafiken 
till de bestämmelser som nyligen infördes genom artikel 7 i lagdekret nr 158 av den 
13 september 2012, ändrat genom lag nr 189 av den 8 november 2012, som förbjöd 
försäljning av cigaretter till personer under 18 år och därmed höjde den 16-årsgräns som 
fastställdes i artikel 25 i den konsoliderade lagen om skydd av och stöd till gravida och barn 
enligt det kungliga dekretet nr 2316 av den 24 december 1934, 

påpekar att senatens utskott för hygien och hälsa inom ramen för sitt lagstiftningsarbete har 
lagt stor möda på att behandla en särskild lag (senatens akt nr 8) som innehåller bestämmelser 
för att skydda folkhälsan och förebygga skador orsakade av tobakskonsumtion; denna lag har 
visserligen inte genomgått alla steg i den parlamentariska processen men den har lett till att 
det mellan de olika politiska partierna finns en bred samsyn om behovet av att avråda från 
konsumtion av tobaksvaror och därigenom förhindra de skador som orsakas av rökning, 

konstaterar framför allt att det ovannämnda lagstiftningsinitiativet inte bara innebär att 
minimiåldern för köp och konsumtion av tobaksvaror höjs från 16 till 18 år (denna
bestämmelse har börjat gälla enligt artikel 7 i lagdekret nr 158 från 2012), utan även innefattar 
flera andra inslag: det införs ett förbud mot rökning i skolor (artikel 5); det inrättas en fond för 
att förebygga och minska de skador som orsakats av rökning, vilken ska vara inriktad på 
informationskampanjer och förebyggande insatser (artikel 6); det införs kontroller av de varor 
som marknadsförs och konsumeras av medborgarna, med avseende på dessa varors 
egenskaper, kvantitet och kvalitet, eftersom mätningar och kontroller av innehållet i 
tobaksvaror – såsom tjära, nikotin och kolmonoxid – behövs för att skydda konsumenthälsan; 
dessutom införs ett krav på att tillverkarna av tobaksvarorna ska ange vad deras varor 
innehåller i den bipacksedel som finns i cigarettpaketen och i paket med andra tobaksvaror 
(artikel 7),

välkomnar syftena med det aktuella direktivet, som genom att ändra direktiv 2001/37/EG och 
för att säkerställa en så hög hälsoskyddsnivå som möjligt försöker modernisera redan 
harmoniserade områden för att avhjälpa de hinder som medlemsstaterna stött på när det gäller 
att få sin nationella lagstiftning att följa utvecklingen på marknaden, inom vetenskapen och i 
omvärlden. Genom direktivet införs också produktrelaterade åtgärder som ännu inte omfattas 
av tobaksdirektivet, eftersom den olikartade utvecklingen i medlemsstaterna har lett till eller 
sannolikt kommer att leda till en uppsplittring av den inre marknaden. Det måste dessutom 
finnas garantier för att direktivet inte kringgås genom att varor som inte uppfyller direktivet 
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släpps ut på marknaden,

konstaterar att kommissionen har antagit direktivförslaget på grundval av artikel 114 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i syfte att säkerställa den 
inre marknadens funktion och samtidigt garantera en hög hälso- och konsumentskyddsnivå 
genom att minska antalet rökare, särskilt bland barn och ungdomar; i detta sammanhang anger 
kommissionen uttryckligen att Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om 
tobakskontroll är en hörnsten för dess eget lagstiftningsarbete, och förklarar införandet av de 
föreslagna åtgärderna med att man vill trygga ett bättre genomförande på europeisk nivå av de 
avtal som ingåtts på internationell nivå,

vidhåller i detta sammanhang att Italien med rätta kan betraktas som ett av de mest 
skötsamma länderna i EU, eftersom landet – med hjälp av en lagstiftning som i allt väsentligt 
är väl avvägd och ett system för försäljning av tobaksvaror som är strikt kontrollerat genom 
licenser – har uppnått sina offentliga folkhälsomål fullt ut och samtidigt har säkrat betydande 
intäkter till staten, 

påminner om att Italien mycket snabbt rättade sig efter bestämmelserna i WHO:s konvention 
genom att införa den s.k. Sirchia-lagen (lagen av den 16 januari 2003, nr 3) och reglera 
försäljningen av tobaksvaror i försäljningsautomater och (nu senast) genom att höja 
minimiåldern för försäljning till 18 år, något som man gjort oberoende av de regler och 
föreskrifter som syftar till att harmonisera de nationella lagarna; dessutom måste det särskilt 
framhållas att Italien, i fråga om tobaksvaror, har infört en skattepolitik som har uppvisat 
utomordentliga resultat när det gäller att få folk att sluta röka; enligt officiell statistik 
minskade antalet rökare i Italien från 27,6 % till 20,8 % mellan 2003 och 2012; detta är ett 
anmärkningsvärt resultat som inte delas av många andra EU-länder som, trots att de ibland har 
strängare regler, fortfarande har en högre andel rökare,

noterar att det 10:e utskottet den 16 januari 2013 gjorde följande uttalande: ”Det ansvariga 
utskottet uppmanas att noga undersöka om direktivförslaget är fullt förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. De åtgärder i direktivförslaget som föreskriver en standardisering av 
tobaksvaror är skadliga för varumärkena inom industrin och riskerar, eftersom möjligheten att 
spåra varor blir sämre, att förhindra en effektiv bekämpning av smuggling och 
varumärkesförfalskning”,

anser dock att det i detta fall finns välgrundade kritiska aspekter i direktivförslagets innehåll 
som ger anledning att tro att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU-fördraget 
och genomförandeprotokollet inte har efterlevts till fullo,

anser, i överensstämmelse med protokoll nr 2 till EUF-fördraget (om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna), att det av följande skäl finns en bristande 
respekt för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna:

1) Först och främst är det svårt att bedöma huruvida förslaget till översyn av det berörda 
direktivet är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Denna princip tillämpas eftersom 
kommissionen har slagit fast att den rättsliga grunden för direktivförslaget ska vara artikel 114 
i EUF-fördraget, vilken handlar om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftningar, i syfte att 
säkerställa att den inre marknaden fungerar väl och att folkhälsan är god (delad befogenhet 
mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen).
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Det tycks dock inte som om direktivförslaget har till syfte att harmonisera/tillnärma 
medlemsstaternas lagar om tobaksvaror. I artikel 24 i förslaget anges det nämligen att 
medlemsstaterna har möjlighet att anta andra, strängare nationella bestämmelser på området. 
Genom direktivförslaget uppmuntras medlemsstaterna att agera självständigt på olika 
områden, till exempel när det gäller mätningar av andra utsläpp än tjära, nikotin och 
kolmonoxid; ytterligare mätningar av ingredienserna; kraven på att förbjuda varor som 
innehåller särskilda tillsatser; införandet av ett licensieringssystem för nya varor; införandet 
av stränga regler för förpackningar (till exempel neutrala förpackningar). Dessa förslag kan 
orsaka betydande olikheter mellan medlemsstaterna och därmed medföra att den fria 
rörligheten för varor kringskärs. Därför är det inte motiverat att åberopa artikel 114 i EUF-
fördraget som rättslig grund för förslaget. 

2) Det finns också viss bristande överensstämmelse när det gäller medlemsstaternas 
handlingsutrymme vid genomförandet av direktivförslaget. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som beviljas kommissionen i artikel 22 riskerar att vara alltför bred när det 
gäller inte bara ämnet – som rör minst 16 aspekter av produktionen, förpackningen och 
försäljningen av tobaksvaror – utan även varaktigheten, vilket innebär att de nationella 
parlamentens lagstiftande befogenheter kraftigt inskränks. 

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget är det nämligen möjligt för lagstiftaren att 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”.

Artikel 3.2 ger till exempel kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att anpassa 
de högsta tillåtna utsläpp som fastställs i punkt 1, dvs. innehållet av tjära, nikotin och 
kolmonoxid i de cigaretter som marknadsförs eller tillverkas i medlemsstaterna. Dessa 
aspekter tycks emellertid vara väsentliga delar av lagstiftningsakten, eftersom de avgör 
innehållet i de produkter som är föremål för direktivförslaget.

3) Det verkar framför allt som om subsidiaritetsprincincipen har satts ur spel på dessa 
områden:

a) Tobaksvaror av ny typ: kommissionen utdömer stränga påföljder för utsläppande på 
marknaden av lågriskvaror och gör det därigenom mindre attraktivt att investera i forskning, 
innovation och utveckling, eftersom man inte bara underlåter att skapa ett provisoriskt 
regelverk för tobaksvaror av ny typ, utan även gör innehållet i bestämmelserna ännu mer 
avskräckande (till exempel förhindras konsumenterna från att få information om den lägre 
risk som finns i samband med konsumtion av dessa varor, bland annat genom uttalanden som 
beläggs av vetenskapliga bevis). Detta trots att sådana bestämmelser efterlystes i skäl 8 i det 
gällande tobaksdirektivet: ”En översyn av lagstiftningsramen måste omfatta en bedömning av 
faktabelagda påståenden beträffande tobaksvaror som är avsedda att och/eller marknadsföras 
(sic!) i syfte att ’minska risken’ eller beträffande vilka tillverkaren påstår att de minskar 
risken”.

Med detta faktiska förbud mot s.k. lågriskvaror eller tobaksvaror av ny typ hindrar EU 
medlemsstaterna från att införa en folkhälsopolitik som syftar till att minska riskerna i 
samband med rökning.
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b) Standardisering och förbud mot hela varukategorier: för att motivera sina åtgärder i 
samband med standardiseringen av förpackningarna och förbudet mot försäljning av flera 
varukategorier som för närvarande är lagliga – till exempel ”slimcigaretter”, mentolcigaretter 
och cigarettpaket med endast tio cigaretter – har kommissionen angett att den vill minska 
tobaksvarornas attraktionskraft och att den befarar att en viss typ av vara eller förpackning 
kan få konsumenterna att tro att den är mindre skadlig.

Det oberättigade förbudet mot dessa lagliga varor tycks inte bara strida mot förslagets primära 
syfte, nämligen att främja den inre marknaden, utan skulle också leda till en standardisering 
och tillhörande värdeminskning, något som a) uppmuntrar konsumenterna att gå över till 
billigare varor, b) främjar en konkurrens som enbart baserar sig på priset, vilket leder till en 
minskning av genomsnittspriset för tobaksvarorna, c) underblåser en kraftig ökning av den 
olagliga marknaden (smuggling/varumärkesförfalskning), eftersom standardförpackningar 
skulle vara lättare att kopiera. Detta skulle få mycket stora negativa konsekvenser för de 
lagliga försäljningsställena, skattesystemet och industrin. Dessutom skulle de resultat som 
uppnåtts av det nya direktivförslaget gå stick i stäv med det andra viktiga målet med förslaget, 
nämligen att skydda folkhälsan.

Det bör nämnas att EU historiskt sett alltid har försökt införa harmoniserade bestämmelser om 
märkning av varor, medan varans utseende och yttre förpackning alltid har reglerats av de 
nationella parlamenten. I och med detta nya direktivförslag försöker EU för första gången att 
nästan helt och hållet ta kontroll över varans och förpackningens utseende, form och design, 
utan att det finns några giltiga vetenskapliga belägg för dessa åtgärders effektivitet ur ett 
folkhälsoperspektiv.

Slutligen bör det påpekas att mer uppmärksamhet bör fästas vid marknadsföringen av de 
elektroniska cigaretter som ofta förekommit i omfattande reklamkampanjer. Enligt en färsk 
opinionsundersökning från det italienska folkhälsoinstitutet är elektroniska cigaretter ett hot 
mot folkhälsan, eftersom de riskerar att bli en inkörsport till rökning av vanliga 
tobaksbaserade cigaretter, vilket skulle kunna skapa ett nikotinberoende. Denna risk är särskilt 
stor för ungdomar, med tanke på hur lätt det är för dem att hitta dessa varor på nätet.
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YTTRANDE FRÅN DET 10:E STÄNDIGA UTSKOTTET

(INDUSTRI, HANDEL OCH TURISM)

(Föredragande: CURSI)

Den 16 januari 2013

Det 10:e ständiga utskottet

har behandlat unionsakt COM(2012)0788 och avger ett positivt yttrande för de delar som 
omfattas av utskottets behörighet, men vill göra följande kommentarer:

Det 10:e ständiga utskottet uppmanar det ansvariga utskottet att noga överväga om 
direktivförslaget är helt förenligt med subsidiaritetsprincipen, och

påpekar att de åtgärder i direktivförslaget som föreskriver en standardisering av tobaksvaror 
kommer att inverka menligt på industrins varumärken och sannolikt, genom att göra det 
svårare att spåra en vara, kommer att förhindra en effektiv bekämpning av smuggling och 
varumärkesförfalskning. 



CM\927487SV.doc 9/11 PE506.015v01-00

SV

YTTRANDE FRÅN DET 14:E STÄNDIGA UTSKOTTET

(EU-POLITIK)

(Föredragande: BOLDI)

30 januari 2013

Det 14:e ständiga utskottet

har behandlat unionsakt COM(2012)0788, som har som mål att

se över Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning 
av tobaksvaror; denna översyn fastställdes i direktivet (artikel 11) och har även efterlysts av 
rådet (rekommendationen av den 30 november 2009) och Europaparlamentet (resolutionerna 
av den 15 september 2011 och den 24 oktober 2007),

anpassa direktivet till marknadsutvecklingen (bland annat med tanke på de nya varor som 
tagits fram , till exempel elektroniska cigaretter), den internationella utvecklingen (efter 
antagandet i maj 2003 av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, som 
både EU och medlemsstaterna har anslutit sig till) och den vetenskapliga utvecklingen,

Det 14:e ständiga utskottet avger detta yttrande

med beaktande av EU-domstolens dom av den 10 december 2002 i mål C-491/01, som 
bekräftade giltigheten för direktiv 2001/37/EG när det gäller den rättsliga grunden och 
förenligheten med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

med beaktande av antagandet i maj 2003 av Världshälsoorganisationens ramkonvention om 
tobakskontroll,

med beaktande av resultatet av det offentliga samråd som kommissionen höll mellan den 
24 september och den 17 oktober 2010 samt av resultatet av Eurobarometerundersökningen i 
maj 2012. 

Det 14:e ständiga utskottet stöder helhjärtat det aktuella direktivets syfte, dvs. att

– avskräcka ungdomar från att börja röka,

– se till att eventuell konsumtion baserar sig på väl underbyggda beslut.

Utskottet ställer sig bakom det som sägs i ett av skälen: ”Tobaksvaror är inte vanliga varor 
och med hänsyn till tobakens särskilt skadliga verkningar bör hälsoskydd ges hög vikt, 
särskilt för att minska rökningen bland ungdomar” (skäl 7).

När det gäller frågor som omfattas av utskottets ansvarsområde, och i synnerhet den 
befogenhet att anta delegerade akter som beviljas kommissionen (artikel 22), avger utskottet 
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ett negativt yttrande i enlighet med protokoll nr 2 i EUF-fördraget om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Artikel 22 i direktivförslaget innehåller nämligen en delegering av befogenheter som rör 
väsentliga delar av akten, något som uttryckligen strider mot bestämmelserna i artikel 290 i 
EUF-fördraget. Detta gäller de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 3.2, 3.3, 6.3, 6.9 
och 18.2 och 18.5. I de första fallen kan utövandet av den delegerade befogenheten avgöra 
huruvida varor får saluföras i EU. I de sista fallen kan delegeringen ändra beskrivningen av 
dessa varor när det gäller den lagstiftning som är tillämplig för marknadsföringen. I alla dessa 
fall kommer delegeringen att leda till ändringar av direktivets tillämpningsområde och av de 
varor som omfattas av direktivet.

Utskottet påpekar att artikel 114 i EUF-fördraget korrekt har införts som rättslig grund för den 
berörda akten. Det är endast inom unionens befogenhetsområde som EU-lagstiftaren har 
möjlighet att till kommissionen delegera antagandet av allmänt tillämpliga icke-
lagstiftningsakter i de fall och på det sätt som fastställs i artikel 290 i EUF-fördraget (där det 
uttryckligen anges att ”de väsentliga delarna av ett område ska förbehållas 
lagstiftningsakterna och får därför inte bli föremål för delegering av befogenhet”).

Delegeringen av befogenhet som rör de ovannämnda väsentliga delarna utgör, inom ramen för 
unionens befogenheter enligt artikel 114, en alltför stor och omotiverad delegering av 
befogenheter till kommissionen. Denna delegering

– utgör en alltför oproportionerlig federal delegering i förhållande till medlemsstaternas 
lagstiftningsmässiga självständighet och kan inverka menligt på deras befogenheter enligt 
artikel 5.3 i EU-fördraget, 

– hotar de nationella parlamentens privilegier eftersom dessa parlament på obestämd tid 
fråntas möjligheten att yttra sig om respekten för subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i alla de akter som antas i samband med utövandet av 
delegeringen.

Unionen bör alltså ha rätt att lagstifta om tobak och liknande produkter, men det vore 
omotiverat och skadligt för medlemsstaternas befogenheter att ge kommissionen möjlighet att 
göra självständiga ingrepp som inte uppfyller vare sig nödvändighetskriterierna eller tillför 
något mervärde. Det finns andra lagstiftningsåtgärder på de områden som fastställs i artiklarna 
3.2 och 3.3; 6.3 och 6.9 och 18.2 och 18.5 som med fördel kan vidtas av medlagstiftarna.

När det gäller systemet med delegering av befogenheter har utskottet också starka 
invändningar mot att dessa befogenheter gäller på obestämd tid. Dessutom är utskottet oroat 
över att kommissionen har möjlighet att dra tillbaka vissa undantag under vissa 
omständigheter som inte definieras, utan anges i mycket allmänna ordalag (”om det i en 
rapport från kommissionen fastställts en betydande förändring av omständigheterna”). Detta 
är fallet för artiklarna 6.10, 10.5 och 13.4.

När det gäller hänvisningarna till aktens sakinnehåll efterlyser utskottet en noggrann 
undersökning av om det är möjligt att

– använda s.k. lågriskvaror eller tobaksvaror av ny typ (artiklarna 17–19),
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– se till att de paket som innehåller färre eller tunnare cigaretter finns kvar på 
marknaden.

Dessa varor kan visa sig vara mycket viktiga om de används som ett led i en policy att 
successivt avhålla människor från att röka eller få dem att sluta röka. Med andra ord minskar 
man inte efterfrågan på cigaretter genom att begränsa utbudet av tobaksvaror eller genom att 
införa standardiserade former. Detta kan i stället leda till ökad smuggling och göra livet svårt 
för rökare som gjort allt de kan för att avhålla sig från tobaksvaror.  


