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Ärende: Motiverat yttrande från det danska folketinget 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 det danska folketinget över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Folketingets yttrande över kommissionens förslag till översyn av 
tobaksproduktdirektivet (COM(2012)0788)

Den 19 december 2012 lade kommissionen fram 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). 
Förslaget förbereder en omfattande översyn av den gällande EU-lagstiftningen på detta 
område och innehåller nya och striktare regler om tobaksvaror.

Förslaget har behandlats i folketingets utskott för hälsovård och förebyggande åtgärder, som 
haft möjlighet att diskutera det vid utskottssammanträdena den 29 januari, 19 februari och 
26 februari samt i samband med en teknisk genomgång den 7 februari 2013.

På grundval av detta och med tanke på att diskussionerna om förslaget till direktiv befinner 
sig i en inledningsfas lade utskottet den 27 februari fram följande anmärkningar, som utskottet 
för Europafrågor tillstyrkte vid sitt sammanträde den 1 mars 2013:

Motiverat yttrande

En majoritet i utskottet bestående av ledamöter från partierna V, DF, EL, LA och K är i 
princip ense om att den rättsliga ramen för reglering av den inre marknaden för tobaksvaror 
även i fortsättningen ska fastställas på EU-nivå, med respekt för subsidiaritetsprincipen. Den 
utpräglade tillämpningen av delegerade akter (16 st.) i förslaget medför dock att det i 
praktiken är svårt att göra en djupgående subsidiaritetsprövning och bedöma räckvidden för 
detta direktiv. Dessutom gör den omfattande tillämpningen av delegerade akter det ytterst 
svårt för de nationella parlamenten att kontinuerligt uppfylla sina skyldigheter enligt 
fördraget, i vilket det fastställs att de nationella parlamenten ska övervaka efterlevnaden av 
subsidiaritetsprincipen. Partierna uppmanar därför kommissionen att minimera antalet 
delegerade akter både i tobaksdirektivet och generellt.

En minoritet i utskottet bestående av ledamöter från S, RV och SF är ense om att den rättsliga 
ramen för reglering av den inre marknaden för tobaksvaror bör fastställas på EU-nivå. 
Partierna anser därför att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Enligt partiernas 
uppfattning är det därför inte nödvändigt att folketinget lämnar ett motiverat yttrande till 
kommissionen.

Utöver detta lade utskottet för hälsovård och förebyggande åtgärder den 27 februari fram 
följande anmärkningar om förslagets innehåll, som utskottet för Europafrågor tillstyrkte vid 
sitt sammanträde den 1 mars 2013:

Allmänna iakttagelser

En majoritet i utskottet bestående av ledamöter från V, S, DF, RV, SF, LA och K anser att en 
översyn av det nuvarande tobaksproduktdirektivet ska ha som mål att uppnå balans mellan 
dels hänsyn till den inre marknaden, dels de hälsorelaterade aspekterna av regleringen av 
tobaksprodukter. I det sammanhanget är dessa partier ense om att regleringen av försäljning, 
tillverkning och presentation av tobaksvaror bör fastställas med hänsyn till behovet att 
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motverka nyrekrytering av tobakskonsumenter, framför allt barn och unga, samt ge alla 
medborgare möjlighet att fatta välgrundade beslut om produkterna. 

En minoritet i utskottet bestående av ledamöter från S, RV och SF anser dessutom att det som 
helhet är fråga om ett utmärkt och konstruktivt kommissionsförslag som kommer att få den 
inre marknaden att fungera bättre och säkra en hög hälsoskyddsnivå.

En minoritet i utskottet bestående av ledamöter från EL anser att det som helhet är fråga om 
ett utmärkt kommissionsförslag som kan bidra till att främja konsumenternas hälsa och öka 
deras insyn. EL delar utskottsmajoritetens uppfattning om att regleringen av försäljning, 
tillverkning och presentation av tobaksvaror bör fastställas med hänsyn till behovet att 
motverka nyrekrytering av tobakskonsumenter, framför allt barn och unga, samt ge alla 
medborgare möjlighet att fatta välgrundade beslut om produkterna. 

Delegerade akter

Utskottet anser att kommissionsförslaget ger kommissionen mycket vidsträckta möjligheter 
att anta delegerade akter. Utskottet konstaterar att förslaget gör det möjligt att anta delegerade 
akter på hela 16 olika områden.

Enligt en majoritet i utskottet bestående av ledamöter från V, DF, EL, LA och K gör den 
omfattande tillämpningen av delegerade akter det ytterst svårt för de nationella parlamenten 
att kontinuerligt uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget, i vilket det fastställs att de 
nationella parlamenten ska övervaka efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen. Dessa partier 
kan därför inte stödja en så omfattande möjlighet att anta delegerade akter, och uppmanar 
således kommissionen att minimera antalet delegerade akter både i tobaksproduktdirektivet 
och generellt.

En minoritet i utskottet (ledamöter från S, RV och SF) anser att den utpräglade tillämpningen 
av delegerade akter i kommissionens förslag gör det svårt att bedöma direktivets 
konsekvenser på ett djupgående sätt. Dessa partier vill därför att det görs en grundlig 
bedömning av de konkreta delegeringsbefogenheterna i syfte att säkra en rimlig avgränsning 
av de möjligheter som kommissionen har att i efterhand anpassa bestämmelserna i direktivet.

Förbud mot snus

En majoritet i utskottet bestående av ledamöter från V, DF, EL, LA och K anser att det 
nuvarande tobaksproduktdirektivet från 2001 inte omfattar ett förbud mot försäljning av 
lössnus i Danmark. De här partierna anser att försäljning av lössnus är tillåtet i enlighet med 
det nuvarande direktivet och konstaterar att det är fråga om en traditionell produkt. Mot denna 
bakgrund kommer den föreslagna ändringen att strida mot den danska tolkning av 
tobaksproduktdirektivet som gällt hittills.

Majoriteten kan inte stödja ett förbud mot saluföring av snus, oavsett förpackningen. 
Majoriteten konstaterar dessutom att snus är mindre hälsofarligt än konventionella cigaretter 
och inte medför passiv rökning.

I övrigt hänvisar majoriteten till den svenska riksdagens yttrande till kommissionen i denna 
fråga.
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Reglering av andra produkter än tobak

En majoritet i utskottet bestående av ledamöter från V, DF, EL, LA och K anser att direktivet 
enbart ska tillämpas på varor som innehåller tobak och att andra nikotinprodukter därmed inte 
ska regleras inom ramen för tobaksproduktdirektivet.

Mätning och rapportering av ingredienser och utsläpp

Utskottet stödjer inrättandet av ett gemensamt europeiskt rapporteringssystem, enligt vilket 
tobaksindustrin rapporterar direkt till kommissionen om användningen av tillsatser m.m.  

En minoritet bestående av ledamöter från V, DF, LA och K är dock oroad över tanken att 
medlemsstaterna endast ska informera kommissionen om de metoder som de använder för att 
mäta andra utsläpp än tjära, nikotin och kolmonoxid samt utsläpp från andra tobaksvaror än 
cigaretter. De här partierna befarar att detta medför ojämlika krav på t.ex. den metod som 
används för mätningarna i de 27 medlemsstaterna, vilket inte är någon främmande företeelse 
på den inre marknaden.

Slutligen anser minoriteten att de mätningsmetoder som ska tillämpas för att mäta och 
rapportera om ingredienser och utsläpp bör harmoniseras och förankras hos kommissionen i 
stället för de enskilda medlemsstaterna.

Bestämmelser om tillsatser

En majoritet bestående av ledamöter från S, RV, SF och EL anser det motiverat att förbjuda 
ett antal tillsatser som ger ett intryck av att tobaksvaror är hälsosamma, tillför en viss arom, 
gör det lättare att börja röka eller tilltalar barn.

En minoritet bestående av ledamöter från V, DF, LA och K tillstyrker införandet av striktare 
gemensamma EU-bestämmelser om användning av tillsatser i cigaretter, bland annat ett 
förbud mot tobaksvaror som ser ut som t.ex. godis, eftersom de kan utnyttjas för att attrahera 
nya och ofta unga rökare. Partierna kan således stödja ett förbud mot cigaretter som har 
tillsatts stora mängder av sötningsmedel med fruktsmak eller liknande. Om förslaget om 
förbud mot så kallade karakteristiska smaker rent faktiskt medför ett totalförbud mot t.ex. 
vanliga mentolcigaretter kan partierna däremot inte ansluta sig till det.

Denna minoritet är dessutom oroad över utformningen av artikel 12.1 och 12.2 i förslaget och 
anser att bestämmelserna bör preciseras så att det inte uppstår hinder på den inre marknaden 
mot bakgrund av olikartade tolkningar i de enskilda medlemsstaterna.

Minoriteten stöder att cigarrer, cigariller och piptobak undantas från förbudet mot tobaksvaror 
med karakteristisk smak och från förbudet mot användning av aromer i filter, papper m.m. 
Dessa partier anser dock att kommissionen inte heller på detta område bör få befogenhet att 
anta delegerade akter i syfte att upphäva undantaget.
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Märkning och förpackning

Utskottet anser att varningsbilder är ett effektivt instrument när det gäller att informera 
konsumenterna, och kan stödja att användningen av kombinerade varningstexter och 
varningsbilder blir obligatorisk i EU.

En minoritet bestående av ledamöter från V, DF, LA och K anser att de nuvarande kraven, 
enligt vilka varningen ska täcka 30 procent av framsidan och 40 procent av baksidan på 
förpackningen, redan säkrar synlig och iögonfallande information till konsumenterna, och att 
det förväntade resultatet av striktare regler därför torde vara begränsat. Minoriteten kan inte 
stödja en möjlighet att införa krav på neutrala förpackningar (s.k. plain packaging). Som 
motivering anför man att det kan finnas juridiska band när det gäller varumärkesrätt och 
immateriell äganderätt.

Minoriteten kan inte ansluta sig till kravet att cigarettpaket t.ex. ska innehålla minst 
20 cigaretter och att all rulltobak ska säljas i påsar med minst 40 gram tobak, varmed burkar 
förbjuds. Som motivering anför partierna att det inte är en angelägenhet för den inre 
marknaden huruvida det finns tunna cigaretter eller huruvida paketen har kanter.

Minoriteten anser dessutom att varningstexterna för andra produkter än fabrikstillverkade 
cigaretter även fortsättningsvis bör kunna fästas på förpackningen i form av klistermärken 
som inte går att ta bort.

Distansförsäljning och spårbarhet

En majoritet bestående av ledamöter från S, RV, SF och EL stöder bättre kontroll av 
distansförsäljningen av tobaksvaror samt förslaget om spårbarhet och säkerhetsdetaljer.

Eva Kjer Hansen 
Ordförande för utskottet för Europafrågor


