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Om: Begrundet udtalelse fra det græske parlament 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 græske parlament om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Det Særlige Stående Udvalg om Europæiske Anliggender, Det Stående Udvalg for Sociale 
Anliggender og Det Stående Udvalg for Produktion og Handel i det græske parlament

mødtes onsdag den 20. februar 2013 under forsæde af Ioannis Tragakis, parlamentets 
næstformand, og behandlede 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 (COM(2012)788).

Under henvisning til:

– forslaget til direktiv

– bemærkningerne fra Sundhedsministeriet og Ministeriet for Landbrugsudvikling og 
Fødevarer

– mundtlig erklæring fra Andreas Lykourentzos, sundhedsminister

– mundtlig erklæring fra Christina Papanikolaou, generalsekretær for folkesundhed

– mundtlig erklæring fra Dimitris Melas, generalsekretær for landdistriktudvikling og 
internationale forbindelser

vedtog medlemmerne af ovennævnte udvalg enstemmigt følgende udtalelse:

Retsgrundlag

Hovedformålet med forslaget til direktiv om revision af direktiv 2001/37/EF er at forbedre 
driften af det indre marked, navnlig

a) at ajourføre allerede harmoniserede områder

b) at tage stilling til produktrelaterede foranstaltninger, der endnu ikke er omfattet af 
tobaksvaredirektivet (TVD)

c) at sikre, at direktivets bestemmelser ikke omgås ved markedsføring af produkter, der ikke 
overholder TVD.

Det er derfor hensigtsmæssigt at vælge artikel 114 i TEUF som retsgrundlag. 
Sundhedsbeskyttelse omtales kun forbigående i artikel 114, stk. 3, og ikke som dets 
hovedformål, og ifølge dette skal Kommissionen sikre et højt niveau for sundhedsbeskyttelse i 
sine forslag, der fremsættes i henhold til artikel 114, stk. 1.
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Synspunkter – Bemærkninger

Vedrørende indholdet af forslaget til direktiv

 Afskaffelse af bestemte produkter (artikel 12)

Forslaget til direktiv har til formål at forbyde visse tobaksvarer, der anses for at være 
vildledende, såsom cigaretter med en diameter på mindre end 7,5 mm eller mentolcigaretter. 
Ifølge de relevante undersøgelser er der imidlertid intet, der tyder på, at sådanne bestemmelser 
vil kunne tjene målsætningerne i direktivet. Tværtimod udgør de et indgreb i det indre marked 
og en forvridning af den frie konkurrence inden for tobakssektoren, da rygere enten vil vælge 
cigaretter med den alment tilgængelige diameter, dvs. produkter fra de store tobaksfirmaer, 
eller købe ulovlige produkter, som ikke overholder kvalitetskravene i den europæiske 
tobakssektor og dermed efter al sandsynlighed er mere skadelige for forbrugernes sundhed –
med den ekstra bivirkning, at statens indtægter mindskes som følge af øget ulovlig handel.

Det bemærkes, at denne bestemmelse ikke oprindeligt i den offentlige høringsfase var blandt 
forslagene i det foreliggende direktivforslag, hvilket underminerer Europa-Kommissionens 
initiativ om intelligent regulering og i praksis har frataget de interesserede parter muligheden 
for at fremføre deres argumenter herom.

 Tekstadvarsler på emballage – kombinerede advarsler – minimumsdimensioner – brug 
af fotografier (artikel 8 og 9)

Bestemmelserne i forslaget til direktiv om den procentdel af overfladen, der skal dækkes af 
sundhedsadvarsler, og advarslernes minimumsdimensioner vil sandsynligvis medføre en helt 
ensartet emballage, og dermed vil visse typer af pakker forsvinde, hvilket på ingen måde 
bidrager til at nå formålet med forslaget til direktiv. Tværtimod vil standardiserede
pakkestørrelser med fotografier på 75 % af deres overflade føre til yderligere forvridning af 
konkurrencen, hvilket vil fremme de multinationale mærker. Afskaffelsen af forskellige 
pakkeformater, kombineret med den manglende mulighed for at fremme registrerede 
varemærker, vil begrænse konkurrencen med hensyn til prissætning og således forringe 
produkternes kvalitet til skade for den offentlige sundhed. (Ifølge Eurobarometer er de 
faktorer, der påvirker forbrugernes valg a) tobakssmagen, b) mærket, c) prisen, d) indholdet af 
nikotin, tjære og kulilte samt e) emballagen.)

Det bemærkes, at der heller ikke blev afholdt offentlige høringer om bestemmelsen om 
advarslernes minimumsdimensioner.

 Bestemmelser om sporbarhed og sikkerhedsfeatures

Bestemmelserne i artikel 14 i forslaget til direktiv går videre end de tilsvarende bestemmelser 
i protokollen til udryddelse af den ulovlige handel med tobaksvarer, som blev udarbejdet i 
november 2012 af WHO, og hvori EU spillede en afgørende rolle.

Anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer (artikel 17)

Om end forslaget til direktiv tillader nye kategorier af tobaksvarer under visse betingelser, 
forbyder den enhver angivelse af, at disse produkter er mindre skadelige for forbrugernes 
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sundhed, selv hvis dette er dokumenteret, og dermed undergraves det sekundære mål med 
forslaget, som er at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, og innovative processer til 
udvikling af produkter, der er mindre skadelige for helbredet, modarbejdes.

Proportionalitetsprincippet

Visse betænkeligheder er blevet fremført for så vidt angår overholdelsen af 
proportionalitetsprincippet, dvs. spørgsmålet om, i hvilket omfang tilsvarende resultater ikke 
kunne opnås med mindre strenge foranstaltninger. For eksempel underbygges det ikke i 
bestemmelsen om forbud mod mentolcigaretter og cigaretter med en diameter på mindre end 
7,5 mm, om det ville være muligt at fjerne betænkelighederne vedrørende vildledende 
produkter ved hjælp af oplysninger på emballagen i lighed med sundhedsadvarslerne. 

Subsidiaritetsprincippet

Med hensyn til nærhedsprincippet vil det være hensigtsmæssigt at undersøge a) om der er 
betydelige forskelle, som kræver harmonisering, mellem de 27 EU-medlemsstaters nationale 
politik med hensyn til tobaksvarer og b) om de foranstaltninger, det ændrede forslag indfører, 
faktisk tjener det ønskede formål, nemlig en mere effektiv drift af det indre marked.

Hverken begrundelsen til forslaget til direktiv eller konsekvensanalysen indeholder noget, der 
tyder på, at forskellene mellem de nationale politikker er af et sådant omfang, at den giver 
anledning til en legitim bekymring for det indre markeds funktion, og at indgriben fra EU-
lovgiveren dermed skulle være retfærdiggjort. Dette ville være tilfældet, hvis for eksempel 
visse tobaksvarer var forbudt i visse lande og ikke i andre, eller hvis tobaksvarers emballage 
afveg så meget fra det ene land til det andet, at det i mangel af restriktioner med rimelighed 
kunne betragtes som værende til skade for et velfungerende indre marked. Det fremgår ikke 
hverken af begrundelsen eller af Kommissionens konsekvensanalyse.

I begrundelsen påpeges det, at udformningen af de kvantitative data i den offentlige høring 
var under en afgørende indflydelse af de kampagner til mobilisering af borgerne, der var imod 
de påtænkte TVD-ændringer. Dette resultat afviger væsentligt fra Eurobarometer-
undersøgelsen, som blev offentliggjort i maj 2012, som viste, at EU-borgerne for 
størstepartens vedkommende går ind for foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksforbruget. 
Ifølge den samme undersøgelse anså 65 % af de europæiske borgere ikke, at advarsler på 
cigaretpakker ændrede forbrugernes holdninger til rygning, mens 70 % af dem ikke mente, at 
de afskrækkede unge fra at ryge. Det fremgår heraf, at offentligheden finder det nødvendigt at
træffe foranstaltninger for at bekæmpe rygning, men at de foranstaltninger, som 
Kommissionen foreslår i sit ændrede forslag, ikke formår at nå deres mål om højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Men også med hensyn til det primære mål, dvs. et mere effektivt indre marked, vil mange af 
bestemmelserne, som detaljeret påvist ovenfor, ikke blot undlade at skabe lige vilkår for 
konkurrencen på markedet, men vil tværtimod virke konkurrenceforvridende og forstyrre det 
indre marked.

Hertil kommer, at i henhold til artikel 24, stk. 2, kan de nationale lovgivere indføre strengere 
bestemmelser end bestemmelserne i direktivforslaget, hvilket klart strider imod den 
grundlæggende målsætning om at harmonisere de nationale politikker. 



CM\928118DA.doc 5/5 PE506.076v01-00

DA

Endelig indeholder forslaget et stort antal (16) tilfælde, hvor beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter tillægges Kommissionen; heraf vedrører nogle substansen i lovforslaget, 
for eksempel harmonisering af det maksimale indhold af nikotin, tjære og kulilte. En sådan 
blankocheck til på ubestemt tid at vedtage substantielle lovbestemmelser er i strid med artikel 
290 i TEUF.

Følgelig er forslaget til direktiv i sin nuværende form ikke i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, da der ikke er noget i begrundelsen eller konsekvensanalysen, der tyder 
på, at de opstillede mål kan gennemføres mere effektivt på EU-plan.


