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Retsudvalget

26.2.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(25/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 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 den svenske Riksdag om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag 

Kommissionens forslag om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 
(COM (2012)0788), som er genstand for socialudvalgets udtalelse 2012/13:SoUJ 7, er blevet 
behandlet af Riksdagen med hensyn til dets overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Forbuddet mod distribution og salg af tobak, der indtages oralt (snus), på det fælles 
europæiske marked i andre medlemsstater end Sverige optræder stadig i Kommissionens 
reviderede forslag til direktiv (artikel 15).

Tobaksvaredirektivet bør omfatte de tobaksvarer, som sælges frit på det fælles europæiske 
marked. Riksdagen mener på den baggrund, at reguleringen af snus bør være et nationalt 
anliggende, og at direktivet dermed ikke bør omfatte snus.

Riksdagen mener derfor, at de pågældende dele af Kommissionens forslag i dets nuværende 
form ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Hvad angår de øvrige dele af forslaget mener Riksdagen ikke, at forslaget strider mod 
subsidiaritetsprincippet.
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Socialudvalgets udtalelse 2012/13:SoU17

Vurdering af Kommissionens forslag til et revideret tobaksvaredirektiv i forhold til 
nærhedsprincippet

Sammenfatning

Socialudvalget vurderer i denne udtalelse Kommissionens forslag om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og 
salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM (2012)0788). Forslaget er en revision af 
EU's nuværende tobaksvaredirektiv (2001/37/EF).

Efter udvalgets opfattelse bør tobaksvaredirektivet omfatte de tobaksvarer, som sælges frit på 
det fælles europæiske marked. Udvalget konstaterer imidlertid, at forbuddet mod distribution 
og salg af tobak, der indtages oralt (snus), i andre medlemsstater end Sverige stadig optræder i 
Kommissionens direktivforslag. Udvalget mener på den baggrund, at reguleringen af snus bør 
betragtes som et nationalt anliggende, og at direktivet dermed ikke bør omfatte snus.

Udvalget mener, at de pågældende dele af Kommissionens forslag i dets nuværende form 
strider mod nærhedsprincippet. Udvalget foreslår derfor, at Riksdagen sender en begrundet 
udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 
overensstemmelse med kapitel 10, § 6, i Riksdagens forretningsorden.

De øvrige dele af forslaget strider efter udvalgets opfattelse ikke mod subsidiaritetsprincippet. 
Udvalget foreslår, at spørgsmålet afgøres efter kun én udsættelse. 

Udvalgets forslag til riksdagsbeslutning

Vurdering af Kommissionens forslag til et revideret tobaksvaredirektiv i forhold til 
nærhedsprincippet

Riksdagen beslutter at sende en begrundet udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen som affattet i bilag 2. Udvalget foreslår, at spørgsmålet afgøres efter 
kun én udsættelse. 

Stockholm, den 19. februar 2013 

På socialudvalgets vegne

Anders W Jonsson

Følgende medlemmer har deltaget i beslutningen: Anders W Jonsson (Centerpartiet (C)), 
Lena Hallengren (Socialdemokraterna (S)), Saila Quicklund (Moderaterna (M)), Margareta B 
Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S) , Isabella Jernbeck (M), Lennart 
Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (Folkepartiet (FP)), Catharina Bråkenhielm (S), 
Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (De Grønne (MP)), Anders Andersson 
(Kristendemokraterne (KD)), Per Ramhorn (Sverigedemokraterna (SD)), Eva Olofsson 
(Venstrepartiet (V)), Metin Ataseven (M) og Solveig Zander (C).

Sagsfremstilling
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Sagen og behandlingen heraf

Riksdagen har fået tilladelse til at afgive en begrundet udtalelse om Kommissionens forslag 
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM (2012)0788).

Plenarforsamlingen henviste Kommissionens forslag til socialudvalget den 7. januar 2013. 
Fristen for at sende en begrundet udtalelse udløber den 4. marts 2013.

Som svar på COM(2012)0788 sendte regeringen Riksdagen en orienterende note den 24. 
januar 2013 (2012/13:FPM51).

Den 12. februar 2013 sendte statssekretær Ragnwi Marcelind udvalget oplysninger om 
regeringens holdning til tobaksvaredirektivet og det videre arbejde. 

Baggrund

EU's nuværende tobaksvaredirektiv (2001/37/EF) blev vedtaget i 2001 med henblik på at 
nedbringe brugen af tobak. 

Den 19. december 2012 fremlagde Kommissionen forslaget til et revideret tobaksvaredirektiv.
Det overordnede mål er at få EU's indre marked til at fungere bedre. Kommissionen har taget 
udgangspunkt i målsætningen om et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Forslaget fokuserer på 
at sikre, at færre unge mennesker begynder at forbruge tobak, og på at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen. Folk bør f.eks. oplyses korrekt om de sundhedsmæssige konsekvenser 
af forbrug af tobaksvarer.

På visse områder (f.eks. tilladt tjæreindhold i tobaksvarer) foreslås der ingen nye regler. Men 
på de fleste andre områder foreslås der betydelige ændringer af de nuværende bestemmelser, 
f.eks. tilladte smagstilsætningsstoffer i tobaksvarer. Desuden foreslås det, at direktivet også 
kommer til at omfatte områder, der ikke er omfattet af det nuværende direktiv, f.eks. 
urtebaserede rygeprodukter.

Revisionen af direktiv 2001/37/EF er koncentreret om fem områder: 1) Røgfrie tobaksvarer 
og udvidelse af varedækningen, dvs. paletten af varer, der er omfattet (dvs. nikotinholdige 
produkter og urtebaserede rygeprodukter), 2) emballering og mærkning, 3) 
ingredienser/tilsætningsstoffer, 4) fjernsalg på tværs af grænser og 5) sporbarhed og 
sikkerhedsfeatures.

Salg af snus (artikel 15)

Ifølge forslagets artikel 15 skal medlemsstaterne forbyde markedsføring af tobak, der indtages 
oralt, jf. dog artikel 151 i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse. Ved 
denne akt undtages Sverige fra forbuddet.

Kommissionen anfører, at der ikke vurderes at være grundlag for at ophæve det nuværende 
forbud, som blev indført allerede i 1992 og var begrundet af hensynet til det indre marked, 
idet tre medlemsstater på grund af produktets skadelige og vanedannende virkning allerede 
havde forbudt eller bebudet et forbud mod tobak, der indtages oralt. På det tidspunkt var man 
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desuden i visse medlemsstater begyndt at markedsføre tobak, der indtages oralt, på en måde, 
som skulle tiltrække unge. De skadelige virkninger af tobak, der indtages oralt, er blevet 
bekræftet af Kommissionens Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (VKNNPS) og af andre undersøgelser. På grund af den fortsatte udvikling af 
tobak, der indtages oralt, især markant aromatiseret tobak, der sælges i attraktive pakninger på 
det svenske marked, er der ifølge Kommissionen en risiko for en stigning i antallet af nye 
brugere (også for andre tobaksvarer), også unge.

Det nuværende forbud blev i 2004 af EU-Domstolen vurderet at være forholdsmæssigt på 
grund af produktets skadelige virkninger, usikkerheden om, hvorvidt tobak, der indtages oralt, 
kan anvendes som erstatning for cigaretter, det faktum, at nikotin er vanedannende og giftigt, 
risikopotentialet for unge ved tobak, der indtages oralt, og det faktum, at der var tale om et nyt 
produkt. [sag C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG mod Landrat des Kreises Herford, 
Sml. 2004 I, s. 11825]. Ifølge Kommissionen holder dette ræsonnement også i dag.

Regeringens foreløbige holdning

Det fremgår af regeringens orienterende note 2012/13:FPM51, at regeringen glæder sig over, 
at Kommissionen som lovet fremlagde sit forslag til et revideret tobaksvaredirektiv inden 
udgangen af 2012. Regeringen mener, at en revision af direktivet kan bidrage til en bedre 
forbrugerbeskyttelse, større klarhed inden for produktudvikling og klarere regler, hvor 
industriens ansvar er mere præcist beskrevet, og hvor myndighedernes kontrolfunktion 
skærpes og tydeliggøres.

Regeringen ønsker at opnå en ensartet og ansvarlig regulering, der omfatter alle tobaksvarer. 
En ensartet og ansvarlig regulering på tobaksområdet indebærer dels, at der er en mulighed 
for en strengere regulering på tobaksområdet end i dag med fokus på et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og øget forbrugerbeskyttelse, dels at der ikke 
kræves nogen særregulering i form af forbud i relation til en bestemt tobaksvare. Regeringen 
glæder sig navnlig over, at forslaget sigter mod at begrænse tobaksforbruget blandt unge 
mennesker og sikre, at forbrugerne får korrekte oplysninger om de sundhedsmæssige risici, 
der kan være forbundet med tobaksforbrug. Regeringen er også positiv over for, at 
Kommissionen nu foreslår obligatoriske sundhedsadvarsler i form af billeder på visse
tobaksvarer. Samlet set er det regerings opfattelse, at mange af forslagene vil skabe bedre 
forudsætninger for færre skader forårsaget af tobak og bedre forbrugerbeskyttelse for borgere
i EU.

Regeringen mener dog, at forslaget kan gøres klarere på visse punkter, bl.a. angående reglerne 
om ingredienser og tilsætningsstoffer.

Regeringen beklager, at Kommissionen foreslår, at der stadig skal gælde særregler for visse 
tobaksvarer, f.eks. i form af et fortsat forbud mod at distribuere og sælge af snus på det fælles 
europæiske marked i andre medlemsstater end Sverige. Regeringen ville have foretrukket, at 
Kommissionens forslag havde været udtryk for en ensartet og ansvarlig regulering, der 
omfatter alle tobaksvarer. En ensartet regulering bidrager til, at alle tobaksvarer bedømmes ud 
fra de samme kriterier, og regeringen mener, at dette bør tilstræbes. Regeringen understreger, 
at Sverige har en permanent (ikke tidsbegrænset) undtagelse i tiltrædelsestraktaten/-akten, 
som tillader svenskere at bruge snus.
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Det fremgår af den orienterende note, at regeringen vil analysere Kommissionens forslag 
nøje, herunder de nye regler om tilsætningsstoffer i tobaksvarer, forbuddet mod distribution 
og salg af snus på det fælles europæiske marked i andre medlemsstater end Sverige og de nye 
regler om tekst- og billedadvarsler.

Udvalgets vurdering

Indledning

Nærhedsprincippet er fastsat ved artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I henhold til 
denne artikel handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, 
kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af den påtænkte handlings omfang eller 
virkninger bedre kan nås på EU-plan.

I henhold til protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
der er knyttet til Lissabontraktaten, skal Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet 
sende deres udkast til lovgivningsmæssige retsakter til de nationale parlamenter, således at 
disse kan tage stilling til, om forslaget overholder nærhedsprincippet. Riksdagen skal i 
henhold til kapitel 10, § 6, i Riksdagens forretningsorden vurdere, om udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt strider mod dette princip.

Hvis det nationale parlament mener, at udkastet strider mod det omhandlede princip, kan den 
sende en såkaldt begrundet udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen. En sådan udtalelse skal sendes senest otte uger fra den dato, hvor forslaget 
var til rådighed på alle officielle EU-sprog. Udvalget skal også afgive en udtalelse til 
plenarforsamlingen, hvis mindst fem medlemmer af udvalget anmoder herom.

Anvendelsen af nærhedsprincippet i dette tilfælde

Kommissionens vurdering

Kommissionen anfører, at nogle af de områder, der indgår i forslaget, allerede er 
harmoniseret, men at der er behov for at ajourføre reglerne i overensstemmelse med 
udviklingen på markedet, den videnskabelige udvikling og udviklingen i de internationale 
rammer. På andre områder, der er relevante, har medlemsstaterne haft forskellige 
lovgivningsmæssige tilgange, hvilket har resulteret i hindringer for det indre markeds 
funktion. F.eks. har de forskelligartede forhold i medlemsstaterne for så vidt angår mærkning 
og ingredienser skabt en situation, hvor industrien er nødt til at fremstille forskellige 
produktserier til forskellige markeder. Kun en harmoniseret tilgang på EU-plan på de 
relevante områder kan rydde hindringer for handel på tværs af grænser af vejen og forhindre 
fragmentering, samtidig med at der sikres et sammenligneligt højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Endelig mener Kommissionen, at det på nogle områder er meget 
vanskeligt for en medlemsstat at handle på egen hånd, fordi det er svært at håndhæve sådanne 
indgreb, når andre medlemsstater ikke har de samme regler. Et juridisk bindende, EU-
dækkende tiltag frembyder således klare fordele. Det samme gælder for EU's "tracking and 
tracing"-system, når tobaksvarer regelmæssigt flyttes på tværs af grænserne. Ifølge 
Kommissionen bidrager forslaget også til at skabe større ensartethed, både mellem og i de 
enkelte medlemsstater, og en højere grad af retssikkerhed, f.eks. hvad angår nikotinholdige 
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produkter – et område, hvor retsstillingen i dag er kompleks og uklar, hvilket underminerer de 
lige konkurrencevilkår. Kommissionen anfører, at målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan.

I medfør af proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling ikke gå 
videre end nødvendigt for at nå traktatens mål (artikel 5, stk. 4, i TEU). Kommissionen 
mener, at forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Regeringens vurdering

Regeringen deler Kommissionens opfattelse og mener, at forslaget er i overensstemmelse med 
både nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Udvalgets holdning

Udvalget glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt et revideret tobaksvaredirektiv. 
Mange af forslagene vil skabe bedre forudsætninger for færre skader forårsaget af tobak og 
bedre forbrugerbeskyttelse for borgere i EU. Det er positivt, at forslaget fokuserer på at sikre, 
at færre unge mennesker begynder at bruge tobak. 

Efter udvalgets opfattelse bør tobaksvaredirektivet omfatte de tobaksvarer, som sælges frit på 
det fælles europæiske marked. Udvalget konstaterer imidlertid, at forbuddet mod distribution 
og salg af tobak, der indtages oralt (snus), i andre medlemsstater end Sverige stadig optræder i 
Kommissionens direktivforslag. Udvalget mener på den baggrund, at reguleringen af snus bør 
betragtes som et nationalt anliggende, og at direktivet dermed ikke bør omfatte snus.

Udvalget mener, at de pågældende dele af Kommissionens forslag i dets nuværende form 
strider mod nærhedsprincippet. Udvalget foreslår derfor, at Riksdagen sender en begrundet 
udtalelse til formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 
overensstemmelse med kapitel 10, § 6, i Riksdagens forretningsorden.

De øvrige dele af forslaget strider efter udvalgets opfattelse ikke mod subsidiaritetsprincippet. 
Udvalget foreslår, at spørgsmålet afgøres efter kun én udsættelse.

Bilag 1

Liste over undersøgte dokumenter

Kommissionens forslag om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 
(COM (2012)0788).

Bilag 2

Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag 

Kommissionens forslag om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter 
(COM (2012)0788), som er genstand for socialudvalgets udtalelse 2012/13:SoUJ 7, er blevet 
behandlet af Riksdagen med hensyn til dets overensstemmelse med nærhedsprincippet. 
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Forbuddet mod distribution og salg af tobak, der indtages oralt (snus), på det fælles 
europæiske marked i andre medlemsstater end Sverige optræder stadig i Kommissionens 
reviderede forslag til direktiv (artikel 15).

Tobaksvaredirektivet bør omfatte de tobaksvarer, som sælges frit på det fælles europæiske 
marked. Riksdagen mener på den baggrund, at reguleringen af snus bør være et nationalt 
anliggende, og at direktivet dermed ikke bør omfatte snus.

Riksdagen mener derfor, at de pågældende dele af Kommissionens forslag i dets nuværende 
form ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Hvad angår de øvrige dele af forslaget mener Riksdagen ikke, at forslaget strider mod 
subsidiaritetsprincippet.


