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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(28/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra det italienske Deputeretkammer 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 italienske Deputeretkammer 
om det ovennævnte forslag.
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BILAG

DEPUTERETKAMMERET

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)

DOKUMENT VEDTAGET AF UDVALG XIV

Udvalg XIV, udvalget om Den Europæiske Unions politikker,

– der har undersøgt, om forslaget til direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter (COM(2012)0788) er foreneligt med nærhedsprincippet,

– der sætter pris på målsætningen med direktivet, som gennem en revision af direktiv 
2001/37/EF om tobaksvarer og i lyset af den videnskabelige og den internationale udvikling 
og udviklingen på markedet tager sigte på at sikre et højere sundhedsbeskyttelsesniveau i 
forhold til de risici, der er forbundet med tobaksforbrug, navnlig unges tobaksforbrug,

– der dog understreger, at direktivforslagets bestemmelser udviser svagheder for så vidt angår 
overholdelsen af nærhedsprincippet, 

afgiver af følgende årsager:

a) inden de nationale parlamenter undersøger, om nærhedsprincippet er overholdt, jf. 
protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, må der tages stilling til, om det valgte retsgrundlag for Den 
Europæiske Unions udkast til lovgivningsmæssige retsakter er det rigtige. Heraf kan udledes, 
at de nationale parlamenter kan vedtage begrundede udtalelser i henhold til protokollens 
artikel 6, når de konstaterer, at der er anvendt et forkert eller uhensigtsmæssigt retsgrundlag i 
forhold til et EU-lovgivningsforslags indhold og formål

b) retsgrundlaget for det foreliggende direktivforslag er artikel 114 i TEUF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion

b) Domstolen har allerede haft lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt denne artikel (tidl. 
artikel 95 i traktaten om De Europæiske Fællesskaber) er det rette retsgrundlag med henblik 
på vedtagelse af harmoniserede foranstaltninger vedrørende tobaksreklamer (se navnlig dom 
af 10. december 2002, British American Tobacco (Investments) og Imperial Tobacco, sag C 
491/01, Sml. s. 1-11453, præmis 60, og dom af 12. juli 2005, kosttilskud, forenede sager C-
154/04 og C-155/04, præmis 28)

c) Domstolen har navnlig præciseret, at artikel 114, fortolket sammen med artikel 168 i 
TEUF, gør det muligt at vedtage folkesundhedsmæssige foranstaltninger, hvis blot den 
lovgivningsmæssige retsakt fortrinsvis og reelt tager sigte på at fjerne forhindringer for den 
frie bevægelighed for varer eller på at fjerne konkurrenceforvridninger. Anvendelsen af 
artikel 114 ville derimod ikke være berettiget, hvis den primære og umiddelbare målsætning 
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med den retsakt, der skal vedtages, er sundhedsbeskyttelse og harmoniseringen af 
markedsbetingelserne inden for Fællesskabet kun en ”bivirkning”

d) det foreliggende direktivforslag synes ikke helt at opfylde de betingelser, Domstolen 
har opstillet for anvendelsen af artikel 114, eftersom mange af dets bestemmelser ikke er 
egnede til at fjerne forhindringer for den frie bevægelighed for tobaksvarer eller 
konkurrenceforvridninger

e) ved at tilskynde medlemsstaterne til selv at handle på visse områder (målingen af 
emissionerne fra nikotin, tjære og kulilte; yderligere målinger af ingredienserne; 
forudsætningerne for forbud mod produkter indeholdende særlige tilsætningsstoffer; 
etablering af en godkendelsesordning for nye produkter; indførelse af strengere regler 
vedrørende emballeringen) skaber forslaget navnlig betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne og deraf følgende begrænsninger for varernes frie bevægelighed

f) Kommissionen begrunder forslagets foranstaltninger vedrørende standardiseringen af 
emballeringen og forbuddet mod salg af hele varekategorier, som for tiden er lovlige, f.eks. 
tynde cigaretter, mentolcigaretter og 10-styks pakninger, med ønsket om at reducere 
tobaksvarers tiltrækningskraft og med bekymringerne for, at en bestemt paknings- eller 
produkttype kan forlede forbrugerne til at tro, at produktet er mindre skadeligt. Forbuddet 
mod disse produkter tager derfor ikke sigte på at begrænse forvridninger på det indre marked 
eller konkurrenceforvridninger, men udelukkende på at øge sundhedsbeskyttelsen og strider 
således mod Domstolens retspraksis

BEGRUNDET UDTALELSE

i henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.


