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Ärende: Motiverat yttrande från det grekiska parlamentet över utkastet 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 det grekiska parlamentet över 
ovannämnda utkast.



PE506.076v01-00 2/9 CM\928118SV.doc

SV

BILAGA

Grekiska parlamentets särskilda ständiga utskott för 

Europafrågor, ständiga utskott för sociala frågor och ständiga 

utskott för produktion och handel

har vid ett gemensamt sammanträde onsdagen den 20 februari 2013, 

under ledning av vice talmannen Ioannis Tragakis, behandlat 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).

 Med beaktande av

– textinnehållet i direktivförslaget,

– informationsmeddelandena från hälsoministeriet och ministeriet för 

landsbygdsutveckling och livsmedel,

– den muntliga rekommendationen från hälsominister Andreas 

Lykourentzos,

– den muntliga rekommendationen från generalsekreteraren för 

folkhälsa, Christina Papanikolaou,
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– den muntliga rekommendationen från generalsekreteraren för 

landsbygdsutveckling och internationella förbindelser, Dimitris Melas,

har utskottsledamöterna enhälligt kommit fram till följande yttrande:

Rättslig grund

Det övergripande målet med detta direktivförslag, genom vilket 

direktiv 2001/37/EG revideras, är att förbättra den inre marknadens 

funktionssätt och framför allt att a) uppdatera redan harmoniserade 

områden, b) vidta produktrelaterade åtgärder som ännu inte omfattas 

av tobaksdirektivet och c) se till att bestämmelserna i direktivet inte 

kringgås genom utsläppande på marknaden av produkter som inte 

uppfyller kraven i tobaksdirektivet. Därför är det rätt att artikel 114 i 

EUF-fördraget valts som rättslig grund. Hälsoskydd anges inte som 

huvudmål utan nämns endast i förbigående och med hänvisning till 

artikel 114.3, där det heter att kommissionen i sina förslag enligt 

artikel 114.1 ska sträva efter en hög hälsoskyddsnivå.  

Ståndpunkter och kommentarer

När det gäller själva sakinnehållet i direktivförslaget finns följande 

kommentarer:
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 Borttagande av vissa produkter (artikel 12).

Enligt direktivförslaget får vissa tobaksprodukter inte förekomma 

eftersom de anses vilseledande, exempelvis cigaretter med en 

diameter på mindre än 7,5 millimeter och cigaretter med mintsmak. 

Rapporterna i frågan visar emellertid inte att dessa föreskrifter 

kommer att bidra till direktivets mål. Tvärtom innebär de ett 

ingrepp i den inre marknaden och den fria konkurrensen inom 

tobaksindustrin. Det är nämligen uppenbart att rökarna antingen 

kommer att välja tobaksprodukter med vanligare format för att 

tillgodose sina rökvanor, dvs. produkter från storindustrin, eller så 

kommer de att söka sig till smuggelvaror som inte genomgått de 

kvalitetskontroller som reglerar den europeiska tobaksindustrin, 

vilket gör dem potentiellt skadligare för konsumenternas hälsa. En 

sidoeffekt av ökad smuggling är också att inkomsterna till 

statskassan minskar. 

Till saken hör att denna bestämmelse ursprungligen inte ingick i 

förslagen till reviderat direktiv under det offentliga samrådet, vilket 

är i strid med kommissionens idé om smart lagstiftning. Detta 

betyder i praktiken att berörda parter inte fick möjlighet att säga 

sitt.

 Varningstexter på förpackningarna, kombinerade varningar, 

minsta dimensioner, användning av fotografier (artiklarna 8 och 9).

Direktivförslagets bestämmelser om hur stor yta varningarna måste 
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uppta och vilka dimensioner de minst måste ha innebär en 

utveckling i riktning mot fullständigt standardiserade 

förpackningar, med följden att vissa typer av paket kommer att 

försvinna. Detta bidrar inte på något vis till direktivets mål. 

Tvärtom innebär likriktningen av paketens dimensioner i 

kombination med kravet på att 75 % av ytan ska täckas av ett 

fotografi att konkurrensen snedvrids ytterligare, till förmån för de 

multinationella bolagens märken. Tar man bort möjligheten att 

utforma förpackningarna olika och skylta med registrerade 

varumärken kommer konkurrensen att reduceras till enbart en fråga 

om pris, vilket kommer att gå ut över tobakskvaliteten och i 

förlängningen även folkhälsan (enligt en 

Eurobarometerundersökning är de faktorer som påverkar valet av 

en viss produkt a) tobakssmaken, b) märket, c) priset, d) halterna av 

nikotin, tjära och kolmonoxid, och e) förpackningen).

Inte heller föreskriften om varningarnas minimidimensioner blev 

föremål för offentligt samråd. 

 Spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Bestämmelserna i artikel 14 går längre än motsvarande 

bestämmelser i protokollet om olaglig handel med tobaksvaror, 

såsom det utformades i november 2012 av 

Världshälsoorganisationen med benäget bistånd av EU.

 Anmälan av tobaksvaror av ny typ (artikel 17).
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Direktivförslaget tillåter visserligen under vissa omständigheter 

saluföring av nya tobaksprodukter men förbjuder omnämnanden, 

även om de bevisligen orsakar mindre skada för konsumenternas 

hälsa. Ett sådant förbud strider mot direktivförslagets sekundära 

mål om en hög hälsoskyddsnivå, eftersom det avskräcker från att 

utveckla produkter som är innovativa ur ett produktionsperspektiv 

och mindre skadliga ur ett hälsoperspektiv. 

Proportionalitetsprincipen

Det finns frågetecken kring efterlevnaden av 

proportionalitetsprincipen, dvs. i vad mån samma resultat inte skulle 

kunna uppnås med mindre omfattande åtgärder. I bestämmelsen att 

cigaretter med mintsmak eller med en diameter på mindre än 7,5 mm 

ska tas bort är det exempelvis inte belagt att farhågorna om 

vilseledande produkter inte skulle kunna undanröjas med en indikation 

på paketet, på samma sätt som med varningar. 

 Subsidiaritetsprincipen

När det sedan gäller subsidiaritetsprincipen finns det anledning att 

granska a) huruvida den nationella tobakspolitik som förs i EU:s 27 
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medlemsstater skiljer sig åt i grunden och behöver harmoniseras, och 

b) huruvida de åtgärder som införs i det reviderade förslaget främjar 

det eftersträvade målet att förbättra den inre marknadens funktionssätt.

Varken uppgifterna i direktivförslagets motivering eller de i 

konsekvensbedömningen visar att olikheterna i medlemsstaternas 

politik är så grundläggande att det på ett trovärdigt sätt går att påstå att 

den inre marknadens funktion är hotad och att det därför är motiverat 

att ingripa med unionslagstiftning. Detta skulle vara fallet exempelvis 

om vissa tobaksprodukter var förbjudna i vissa länder och tillåtna i 

andra, eller om förpackningarna var så olika från land till land att det 

på ett trovärdigt sätt gick att påstå att den inre marknadens funktion 

vore hotad om det inte infördes begränsningar. Varken motiveringen 

eller kommissionens konsekvensbedömning tyder på att någon sådan 

situation föreligger.   

I motiveringen står det att de kvantitativa uppgifterna från det 

offentliga samrådet i hög grad påverkades av 

medborgarmobiliseringskampanjer som försökte motverka reformerna 

i tobaksdirektivet. Det hänvisas även till 

Eurobarometerundersökningen från maj 2012, enligt vilken en stor del 

av befolkningen i EU är för antirökningsåtgärder. I samma 

undersökning uppger emellertid 65 % av de europeiska 

konsumenterna att deras inställning till rökning inte påverkas av 

varningar på cigarettpaketen. På frågan om sådana varningar 
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avskräcker yngre från att röka svarar 70 % av de tillfrågade nej. Detta 

visar att medborgarna själva visserligen anser att det är nödvändigt 

med åtgärder mot rökning men att de åtgärder som kommissionen 

förespråkar i det reviderade förslaget inte bidrar till att uppnå målet 

om en hög hälsoskyddsnivå.   

Även i fråga om direktivets primära mål, dvs. att förbättra marknadens 

funktionssätt, är flera av de föreslagna bestämmelser som redovisas 

utförligt ovan så beskaffade att de inte bara misslyckas med att skapa 

lika konkurrensvillkor på marknaden utan dessutom snedvrider 

konkurrensen och splittrar upp den inre marknaden. 

I artikel 24.2 ges dessutom de nationella lagstiftarna utrymme att 

införa bestämmelser som går längre än de i direktivförslaget. Detta går 

stick i stäv med det grundläggande målet att harmonisera 

medlemsstaternas politik. 

Slutligen innehåller förslaget ett stort antal (16) delegerade akter för 

kommissionen. En del av dessa rör väsentliga delar i 

lagstiftningsförslaget, som exempelvis anpassning av högsta tillåtna 

utsläpp av nikotin, tjära och kolmonoxid. Denna in blanko-delegering 

på obestämd tid i bestämmelser som rör väsentliga delar av rättsakten 

strider mot artikel 290 i EUF-fördraget.

Direktivförslaget i sin nuvarande form är följaktligen oförenligt med 

subsidiaritetsprincipen, eftersom varken motiveringen eller 



CM\928118SV.doc 9/9 PE506.076v01-00

SV

konsekvensbedömningen visar att de mål som eftersträvas kan uppnås 

effektivare på EU-nivå. 


