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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(28/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från den italienska deputeradekammaren 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(CNS))

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 förslag till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella förslaget 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 den italienska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

DEPUTERADEKAMMAREN

Ärende: Förslag 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)

DOKUMENT GODKÄNT AV DET FJORTONDE UTSKOTTET

Deputeradekammarens fjortonde utskott (för EU-politiken) lämnar detta motiverade yttrande

efter att ha prövat huruvida förslaget till direktiv om tillverkning, presentation och försäljning 
av tobaksvaror och liknande produkter (COM(2012)0788) är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen,

med beaktande av att förslaget till direktiv, genom en översyn av 
tobaksproduktdirektivet 2001/37/EG och mot bakgrund av den vetenskapliga och 
internationella utvecklingen samt utvecklingen på marknaden, syftar till att säkerställa en 
högre hälsoskyddsnivå mot risker i anslutning till tobakskonsumtion och särskilt 
tobakskonsumtion bland ungdomar,

med beaktande av att bestämmelserna i förslaget till direktiv dock i vissa fall är avgörande för 
efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen, 

och av följande skäl:

a) Innan de nationella parlamenten prövar subsidiariteten i enlighet med protokoll nr 2 till 
EU-fördraget och till EUF-fördraget ska det göras en utvärdering av huruvida den rättsliga 
grunden för EU:s lagförslag är korrekt. De nationella parlamenten kan därför anta motiverade 
yttranden i enlighet med artikel 6 i detta protokoll när de konstaterar att en felaktig eller 
olämplig rättslig grund har tillämpats med avseende på en EU-lagstiftningsakts innehåll och 
syfte.

b) Den rättsliga grunden för förslaget till direktiv utgörs av artikel 114 i EUF-fördraget, där 
det stadgas om tillnärmning av sådana nationella bestämmelser som syftar till att upprätta den 
inre marknaden och få den att fungera.

c) EU-domstolen har redan yttrat sig över möjligheten att åberopa denna artikel (f.d. artikel 95 
i EG-fördraget) i syfte att anta åtgärder för harmonisering av tobaksreklam (se särskilt domen 
av den 10 december 2002  i mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och 
Imperial Tobacco,  REG s. 1–11453, punkt 60, och domen av  den 12 juli 2005 om 
kosttillskott i de förenade målen C-154/04 och C-155/04, punkt 28).

d) EU-domstolen har särskilt preciserat att artikel 114, tolkad i kombination med artikel 168 i 
EUF-fördraget, gör det möjligt att anta åtgärder som kan påverka människors hälsa förutsatt 
att rättsakten i första hand konkret syftar till att undanröja hinder för den fria rörligheten för 
varor eller avsevärda snedvridningar av konkurrensen. Åberopande av artikel 114 skulle 
däremot inte vara berättigat om den rättsakt som ska antas främst och omedelbart syftar till att 
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skydda hälsan och ”enbart har som sidoeffekt att harmonisera marknadsvillkoren inom 
gemenskapen”.  

e) Det förefaller som om det berörda förslaget till direktiv inte helt uppfyller de villkor som 
EU-domstolen anför för åberopande av artikel 114, eftersom många av dess bestämmelser inte 
lämpar sig för avskaffandet av hinder för den fria rörligheten för tobaksprodukter eller 
snedvridningar av konkurrensen.

f) I förslaget uppmuntras medlemsstaterna mer specifikt att vidta oberoende åtgärder på vissa 
områden (t.ex. mätning av andra utsläpp än nikotin, tjära och kolmonoxid; utförande av 
ytterligare test för att mäta ingredienserna; kraven på att förbjuda varor som innehåller 
särskilda tillsatser; införande av ett licensieringssystem för nya varor; införande av strängare 
normer för förpackningar) kan orsaka betydande olikheter mellan medlemsstaterna och 
därmed medföra att den fria rörligheten för varor kringskärs.

g) Förslagets bestämmelser om standardiseringen av förpackningarna och förbudet mot 
försäljning av flera varukategorier som för närvarande är lagliga – till exempel 
”slimcigaretter”, mentolcigaretter och cigarettpaket med endast tio cigaretter – har 
kommissionen uttryckligen motiverat med att den vill minska tobaksvarornas attraktionskraft 
och att den befarar att en viss typ av förpackning eller produkt kan få konsumenterna att tro 
att den är mindre skadlig. Förbudet mot dessa produkter syftar således inte till att minska 
snedvridningarna på den inre marknaden eller inom konkurrensen, utan enbart till att förbättra 
hälsoskyddet, till skillnad från EU-domstolens rättspraxis.

Detta

MOTIVERADE YTTRANDE

lämnas enligt artikel 6 i protokoll nr 2 till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.


