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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
на държавите членки относно производството, представянето и продажбата 
на тютюневи и свързани с тях изделия
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, в срок от осем седмици от датата на предаване на 
проект на законодателен акт, всеки национален парламент може да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Риксдага на Кралство Швеция, 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Предложението на Комисията за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788), 
което е предмет на доклада на парламентарната комисия по социални въпроси 2012/13: 
SoUJ 7, беше разгледано от Риксдага в светлината на принципа на субсидиарност.

Ревизираното предложение на Комисията за директива все още съдържа забрана за 
дистрибуция и продажба на тютюн за орална употреба (снус) на общия европейски 
пазар в държави членки, различни от Швеция (член 15).

Директивата за тютюневите изделия (ДТИ) следва да обхваща тези тютюневи изделия, 
които се търгуват свободно на общия европейски пазар.  Поради това Риксдагът счита, 
че регламентирането на снус следва да бъде национален въпрос и че директивата не 
следва да включва снус.

Следователно Риксдагът счита, че съответните части от предложението на Комисията в 
настоящата му форма не отговарят на принципа на субсидиарност.

Що се отнася до останалите части от предложението, Риксдагът не счита, че те 
противоречат на принципа на субсидиарност.
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Доклад на комисията по социални въпроси 2012/13:SoU17

Оценка на предложението на Комисията за преразгледана директива за тютюневите 
изделия в светлината на принципа на субсидиарност 

Обобщение

В своя доклад комисията по социални въпроси прави оценка на предложението на 
Комисията за директива за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788). 
Предложението представлява преразглеждане на настоящата директива на ЕС за 
тютюневите изделия (2001/37/EО).

Становището на парламентарната комисия е, че директивата за тютюневите изделия 
следва да обхваща тези тютюневи изделия, които се търгуват свободно на общия 
европейски пазар.  Парламентарната комисия отбелязва обаче, че предложението на 
Комисията за директива все още съдържа забрана за дистрибуция и продажба на тютюн 
за орална употреба (снус) в държави членки, различни от Швеция.  Поради това 
парламентарната комисия счита, че регламентирането на снус следва да се разглежда 
като национален въпрос и че директивата не следва да включва снус.

Парламентарната комисия счита, че съответните части от предложението на Комисията 
в настоящата му форма не отговарят на принципа на субсидиарност. Поради това тя 
предлага Риксдагът да изпрати мотивирано становище до председателите на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията в съответствие с член 10, параграф 6 от 
Правилника за дейността на Риксдага.

Становището на парламентарната комисия е, че другите раздели от предложението на 
Комисията не противоречат на принципа на субсидиарност. Парламентарната комисия 
предлага въпросът да бъде внесен само един път, преди да бъде взето окончателно 
решение.

Предложение на парламентарната комисия за решение на Риксдага

Оценка в светлината на принципа на субсидиарност на предложението на 
Комисията за преразгледана директива за тютюневите изделия

Риксдагът взема решение да изпрати до председателите на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията мотивирано становище, представено в Приложение 2. 
Парламентарната комисия предлага въпросът да бъде внесен само един път, преди да 
бъде взето окончателно решение.

Стокхолм, 19 февруари 2013 г. 

За комисията по социални въпроси

Anders W Jonsson
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В решението участваха следните членове:
Anders W Jonsson (Центристка партия (C)), Lena Hallengren (Социалдемократическа партия (S)), Saila 
Quicklund (Умерена партия (M)), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella 
Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Либерална партия (FP)), Catharina 
Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (Зелена партия (MP)), Anders Andersson 
(Християндемократи (KD)), Per Ramhorn (Шведски демократи (SD)), Eva Olofsson (Лява партия (V)), 
Metin Ataseven (M) and Solveig Zander (C).

Представяне

Предмет и предварителна процедура

На Риксдага беше възложено да представи мотивирано становище относно 
предложението на Комисията за директива за сближаване на законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788).

На пленарно заседание предложението на Комисията беше отнесено до комисията по 
социални въпроси на 7 януари 2013 г. Срокът за изпращане на мотивирано становище 
изтича на 4 март 2013 г.

В отговор на COM(2012)788 правителството изпрати на Риксдага обяснителен 
меморандум на 24 януари 2013 г. (2012/13:FPM51).

На 12 февруари 2013 г. държавният секретар Ragnwi Marcelind изпрати на 
парламентарната комисия информация за становището на правителството относно 
директивата за тютюневите изделия и за напредъка на работата му. 

Същество на предложението

Контекст

Настоящата директива на ЕС за тютюневите изделия (2001/37/EО) беше приета през 
2001 г. с оглед намаляване употребата на тютюневи изделия.

На 19 декември 2012 г. Комисията внесе предложение за преразгледана директива за 
тютюневите изделия. Общата цел на преразглеждането е да се подобри 
функционирането на вътрешния пазар на ЕС. Комисията взема за основа целта за 
постигане на високо равнище на защита на човешкото здраве.  Предложението набляга 
на това да се гарантира, че по-малко млади хора започват да употребяват тютюневи 
изделия, и на засилването на защитата на потребителите.  Например на хората следва да 
се дава правилна информация за последиците от употребата на тютюн върху здравето.

В редица области (напр. разрешеното равнище на катран в тютюневите изделия) не се 
предлагат нови разпоредби. В множество други области обаче се предлагат много 
съществени промени на съществуващите разпоредби, като например относно 
разрешените вкусови добавки в тютюневите изделия. Освен това се предлага 
директивата да обхваща и области, невключени в съществуващата директива, като 
например растителните изделия за пушене.
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Преразглеждането на Директива 2001/37/EО се фокусира върху пет области:   1)
бездимните тютюневи изделия и разширяване на продуктовия обхват (т.е. изделията, 
съдържащи никотин, и растителните изделия за пушене), 2) опаковането и 
етикетирането, 3) съставките и добавките, 4) трансграничните продажби от разстояние 
и 5) проследимостта и защитните елементи.

Продажба на тютюневи изделия за орална употреба (член 15)

Съгласно член 15 от предложението държавите членки забраняват пускането на пазара 
на тютюневи изделия за орална употреба, без да се засягат разпоредбите на член 151 от 
Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция. По силата на този акт 
Швеция се ползва с дерогация от тази забрана.

Комисията твърди, че не се счита за оправдано да бъде отменена действащата 
понастоящем забрана, което беше въведена още през 1992 г. и беше оправдана от 
гледна точка на вътрешния пазар, тъй като три държави членки вече бяха забранили 
или обявили въвеждане на забрана на тютюна за орална употреба поради неговата 
вредност и свойства, водещи до пристрастяване. Към този момент беше започнало 
също предлагането на пазара на някои от държавите членки на тютюн за орална 
употреба по такъв начин, че да бъдат привлечени младите хора. Вредното влияние на 
тютюна за орална употреба беше потвърдено от Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) на Комисията и от други 
проучвания. Предвид непрекъснатото развитие в областта на тютюна за орална 
употреба, и по-специално на ароматизирания в значителна степен и представен в 
атрактивни опаковки на шведския пазар тютюн за орална употреба, Комисията счита, 
че съществува риск (и по отношение на други тютюневи изделия) от привличане на 
нови потребители, включително на млади хора.

Настоящата забрана беше счетена за пропорционална от Съда на Европейския съюз 
през 2004 г. поради вредното въздействие на тютюна за орална употреба, несигурността 
по отношение на употребата му като заместител на цигарите, токсичните и водещите до 
пристрастяване свойства на никотина, потенциалния риск от тютюна за орална 
употреба за младите хора и факта, че изделието е ново. [Дело C-434/02, Arnold André 
GmbH & Co. KG срещу Landrat des Kreises Herford, Сборник 2004 г., стр. I-11825.]. 
Комисията счита, че тази обосновка е валидна и днес.

Предварително становище на правителството

В своя обяснителен меморандум 2012/13:FPM51 правителството приветства факта, че 
Комисията внесе предложението си за преразгледана директива за тютюневите изделия 
преди края на 2012 г., както беше обещала. Правителството счита, че преразглеждането 
на директивата има потенциал да засили защитата на потребителите и да доведе до 
повече яснота относно разработването на продукти. То също така следва да доведе до 
по-ясно регламентиране, тъй като отговорността на промишлеността е по-точно 
очертана и надзорните функции на органите са конкретизирани още повече.

Правителството желае да постигне единна и отговорна система от правила, обхващащи 
всички тютюневи изделия. Уеднаквените и отговорни правила за тютюневите изделия 
означават, че следва да бъде възможно тютюневите изделия да се регламентират по-
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стриктно, като се акцентира върху високото равнище на защита на човешкото здраве и 
засилената защита на потребителите, и че не са необходими отделни разпоредби за 
забрана на конкретни тютюневи изделия. В частност правителството приветства факта, 
че предложението цели да намали употребата на тютюневи изделия сред младите хора 
и да гарантира, че потребителите получават правилна информация за рисковете за 
здравето, които тютюнът може да причини. Правителството също така отбелязва с 
одобрение, че Комисията предлага задължително поставяне на предупреждения 
относно здравето под формата на изображения върху някои тютюневи изделия. Като 
цяло правителството счита, че много от предложенията ще стимулират намаляване на 
вредите, причинявани от тютюна, и ще подобрят защитата на потребителите за 
гражданите на ЕС.

Правителството обаче счита, че някои части от предложението биха могли да станат 
по-ясни, като например разпоредбите за съставките и добавките.

Правителството изразява съжаление, че Комисията все още предлага отделни правила 
за някои тютюневи изделия, в т.ч. продължаване на забраната за дистрибуция и 
продажба на тютюн за орална употреба (снус) на общия европейски пазар в държави 
членки, различни от Швеция. Правителството би предпочело в предложението на 
Комисията да се формулира единна и отговорна система от разпоредби, включващи 
всички тютюневи изделия. Единните правила биха позволили всички тютюневи 
изделия да бъдат оценявани по едни и същи критерии и правителството счита, че това е 
цел, която би следвало да се желае. Правителството отбелязва, че съгласно договора за 
нейното присъединяване (Акт за присъединяване) Швеция се ползва с постоянно, а не 
временно освобождаване, позволяващо на шведите да употребяват снус.

В обяснителния меморандум се изяснява, че правителството ще анализира подробно 
предложението на Комисията, включително новите разпоредби относно добавките в 
тютюневите изделия, забраната за дистрибуция и продажба на снус на общия 
европейски пазар в държави членки, различни от Швеция, и новите разпоредби относно 
писмените предупреждения и предупрежденията под формата на изображения.

Оценка на парламентарната комисия

Увод

Принципът на субсидиарност е определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. 
Съгласно този член в областите, които не попадат в неговата изключителна 
компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на предвиденото 
действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза.

По силата на Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, приложен към Договора от Лисабон, Комисията, Европейският 
парламент и Съветът изпращат своите проекти на законодателни актове на 
националните парламенти, за да могат те да представят становище за това дали 
предложението спазва принципа на субсидиарност.  В съответствие с член 10, параграф
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6 от Правилника за дейността си Риксдагът трябва да оцени дали законодателният акт 
нарушава този принцип.

Ако националният парламент счита, че проектът не спазва този принцип, той може да 
изпрати мотивирано становище до председателите на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията.  Това становище трябва да бъде изпратено в срок от осем седмици от 
датата, на която предложението е станало достъпно на всички официални езици на ЕС. 
Комисията също така изпраща доклад до пленарното заседание, ако най-малко петима
нейни членове изискат това.

Приложение на принципа на субсидиарност към въпроса

Оценка на Комисията

Комисията счита, че някои от областите, включени в предложението, вече са 
хармонизирани, но е необходимо да бъдат актуализирани в съответствие с пазарното и 
научното развитие, както и това в международен план. Други свързани области са 
предмет на различни правни подходи в държавите членки, което е довело до пречки 
пред функционирането на вътрешния пазар. Например разнородните ситуации в 
държавите членки по отношение на етикетирането и съставките са довели до 
положение, при което промишлеността трябва да произвежда различни гами от изделия 
за различните пазари. Единствено чрез хармонизиран подход на равнището на ЕС в 
такива области може да се премахнат пречките пред трансграничната търговия и да се 
избегне фрагментирането, като същевременно се гарантира сравнимо високо равнище 
на защита на здравето. И на последно място, Комисията счита, че за дадена държава 
членка е много трудно да действа едностранно в някои области поради трудностите при 
прилагането на такова действие, когато други държави членки имат различни правила. 
Поради това една правно обвързваща мярка на равнището на ЕС предлага очевидни 
ползи. Същото се отнася и за системата на ЕС за следене и обратно проследяване, 
когато тютюневите изделия редовно преминават границите. Според становището на 
Комисията с посоченото предложение се допринася и за по-голяма съгласуваност, 
както в държавите членки, така и между тях, и за по-висока степен на правна 
сигурност, например в областта на изделията, съдържащи никотин, където настоящата 
ситуация от правна гледна точка е сложна и неясна, което осуетява създаването на 
условия на равнопоставеност. Комисията заявява, че целите на предложеното действие 
не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да 
бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза.

Съгласно принципа на пропорционалност съдържанието и формата на дейност на 
Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договора (член 5, 
параграф 4 от ДЕС). Комисията счита, че предложението е съобразено с принципа на 
пропорционалност.

Оценка на правителството

Правителството споделя становището на Комисията и счита, че предложението е 
съобразено както с принципа на субсидиарност, така и с принципа на 
пропорционалност.
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Становище на парламентарната комисия

Парламентарната комисия приветства факта, че Комисията е внесла предложение за 
преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия. Много от предложенията имат 
потенциала да насърчат намаляването на вредите, причинени от тютюна, и да подобрят 
защитата на потребителите в полза на гражданите на ЕС. Положителен аспект е това, че 
предложението има за цел да гарантира, че по-малко млади хора започват да 
консумират тютюн.

Според становището на парламентарната комисия Директивата за тютюневите изделия 
следва да обхваща тези тютюневи изделия, които се търгуват свободно на общия 
европейски пазар.  Парламентарната комисия обаче отбелязва, че забраната за 
разпространение и продажба на тютюн за орална употреба (снус) в държави членки, 
различни от Швеция, е запазено в предложението за директива на Комисията. При тези 
обстоятелства парламентарната комисия счита, че регламентирането на снус следва да 
се счита за национален въпрос и че поради тази причина той не следва да попада в 
обхвата на директивата.

Парламентарната комисия счита, че свързаните с този въпрос части от предложението 
на Комисията в настоящия му вид не са съобразени с принципа на субсидиарност. 
Поради това парламентарната комисия предлага на Риксдага да издаде мотивирано 
становище до председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията в 
съответствие с член 10, параграф 6 от Правилника на дейността на Риксдага.

Според становището на парламентарната комисия останалите раздели от 
предложението на Комисията не са в противоречие с принципа на субсидиарност.

Парламентарната комисия предлага въпросът да бъде внесен само веднъж преди 
вземането на окончателно решение.
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Приложение 1

Резюме на подложените на оценка документи

Предложение на Комисията за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012)0788)

Приложение 2

Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция

Предложението на Комисията за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия (COM(2012) 2012), 
предмет на Доклад 2012/13: SoU 17 на комисията по социални въпроси, беше 
разгледано от Риксдага в контекста на принципа на субсидиарност.

Забраната за разпространение и продажба на тютюн за орална употреба (снус) на 
общия европейски пазар в държави членки, различни от Швеция, е запазено в 
преразгледаното предложение за директива на Комисията (член 15).

Директивата за тютюневите изделия следва да обхваща тези тютюневи изделия, които 
се търгуват свободно на общия европейски пазар.  При тези обстоятелства Риксдагът 
счита, че регламентирането на снус следва да бъде национален въпрос и че поради това 
той не следва да попада в обхвата на директивата.

Поради тази причина Риксдагът счита, че свързаните с този въпрос части от 
предложението на Комисията в настоящия му вид не са съобразени с принципа на 
субсидиарност.

Що се отнася до останалата част от предложението, Риксдагът счита, че тези раздели не 
са в противоречие с принципа на субсидиарност.


