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Retsudvalget

13.3.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
(30/2013)

Om: Begrundet udtalelse fra den portugisiske Nationalforsamling 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 portugisiske 
Nationalforsamling om det ovennævnte forslag.



PE506.347v01-00 2/11 CM\930214DA.doc

DA

BILAG

DEN PORTUGISISKE NATIONALFORSAMLING

NATIONALFORSAMLINGENS BESLUTNING

Vedtagelse af begrundet udtalelse om, at forslaget 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 er i strid med nærhedsprincippet

Den portugisiske Nationalforsamling har i medfør af artikel 166, stk. 5, i Portugals forfatning 
og artikel 3, stk. 3, i lov nr. 43/2006 af 25. august, som ændret ved lov nr. 21/2012 af 17. maj, 
besluttet at sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen følgende 
begrundede udtalelse om den manglende overholdelse af nærhedsprincippet i forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremstilling, præsentation og salg af tobak og 
tobaksrelaterede produkter (COM(2012)788).

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv er i strid med nærhedsprincippet, 
eftersom målet ikke bedre kan nås ved denne EU-foranstaltning.

Godkendt den 1. marts 2013.

FORMANDEN FOR NATIONALFORSAMLINGEN 
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UDTALELSE COM(2012)788.

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

DEL I – INDLEDNING

I medfør af artikel 7 i den portugisiske lov nr. 43/2006 af 25. august, som ændret ved lov nr. 
21/2012 af 17. maj, om Nationalforsamlingens overvågning, vurdering og afgivelse af 
udtalelser i forbindelse med opbygningen af Den Europæiske Union samt af proceduren for 
kontrol af EU-initiativer, som blev vedtaget den 20. januar 2010, modtog Udvalget om 
Europæiske Anliggender forslaget 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)788).

Ovennævnte initiativ er blevet sendt til Udvalget for Økonomi og Offentlige Arbejder og til 
Sundhedsudvalget, som har gennemgået det og vedtaget de betænkninger, der er vedlagt 
nærværende udtalelse, og som udgør en integreret del heraf.

Eftersom det drejer sig om et spørgsmål af særlig interesse for de selvstyrende regioner, blev 
de lovgivende forsamlinger i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira anmodet om at 
kontrollere forslaget, og de har godkendt de udtalelser, der er vedlagt nærværende udtalelse 
og udgør en integreret del heraf.

DEL II – BETRAGTNINGER

1. Generelt

Det initiativ, der betragtes, har til formål at revidere og modernisere Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, for derved 
at forbedre det indre marked.

Det overordnede formål med revisionen er at forbedre det indre markeds funktion ved at 
ajourføre de områder, der allerede er blevet harmoniseret, medtage nye foranstaltninger, der 
endnu ikke er omfattet af det foregående direktiv, og sikre, at der ikke findes nogen huller i 
lovgivningen. 

Det er ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og i henhold til artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde nødvendigt, at Den Europæiske Unions strategiske valg 
beskytter EU-borgernes sundhed.

Tobak er et afgørende spørgsmål for den europæiske sundhedspolitik, idet tobakken årligt 
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forårsager omkring 700 000 dødsfald. Direktivet har til hensigt at beskytte de unge (ifølge 
Eurobarometeret fra 2012 begynder 70 % af rygerne at ryge, inden de er fyldt 18 år, og 94 % 
gør det, inden de er fyldt 25 år) og sikre, at alle borgerne kan træffe et informeret valg ud fra 
et kendskab til tobaksvarernes konkrete virkninger og følger.

I henhold til initiativet fokuseres der på følgende områder i revisionen af direktivet om 
tobaksvarer:

a) Ingredienser og emissioner

Maksimalgrænseværdierne for emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte samt 
målemetoderne vil være de samme som i direktiv 2001/37/EF.

Direktiv 2001/37/EC foreskriver, at medlemsstaterne skal pålægge fabrikanter og importører 
af tobaksvarer at indberette, hvilke ingredienser der anvendes i disse produkter. Dette system 
for obligatorisk indberetning af oplysninger om ingredienser bibeholdes i det foreliggende 
forslag, og samtidig indebærer forslaget indførelse af et fælles elektronisk format til brug ved 
indberetningen, ligesom fabrikanterne pålægges at fremlægge støttedokumentation såsom 
markedsrapporter.

Gebyrer, som medlemsstaterne opkræver for håndtering af de oplysninger, de får forelagt, må 
ikke overstige de udgifter, som disse aktiviteter reelt er forbundet med. Det følger desuden af 
forslaget, at nye eller ændrede tobaksvarer ikke må markedsføres, før oplysningerne om 
ingredienserne er indgivet. Indberettede oplysninger, bortset fra fortrolige oplysninger, 
offentliggøres. 

Det harmoniserede indberetningsformat og kravet om obligatorisk indberetning vil skabe lige 
konkurrencevilkår og lette indsamling, analyse og kontrol af oplysningerne. Tiltaget vil 
desuden mindske den administrative byrde for industrien, medlemsstaterne og Kommissionen 
og sikre et mere robust system til håndtering af følsomme oplysninger.

Det gældende direktiv (2001/37/EF) indebærer ikke harmonisering af medlemsstaternes 
regelsæt om tilsætningsstoffer. Nogle medlemsstater har derfor vedtaget lovgivning eller 
indgået aftaler med industrien om at tillade eller forbyde visse ingredienser. Som følge heraf 
er visse ingredienser forbudt i nogle medlemsstater, men ikke i andre.

I henhold til forslaget vil tobaksvarer med en kendetegnende aroma, f.eks. af frugt eller 
chokolade, blive forbudt.

Testpaneler vil bistå i beslutningsprocessen.

Tilsætningsstoffer, der forbindes med energi og vitalitet (koffein, taurin osv.) eller giver det 
indtryk, at produkterne frembyder sundhedsmæssige fordele (f.eks. vitaminer), forbydes. Der 
tillades ingen aromastoffer i filtre, papir eller pakninger.

Tobaksvarer med øget toksicitet eller mere udtalte vanedannende egenskaber vil ikke kunne 
markedsføres. Medlemsstaterne vil skulle sikre, at bestemmelserne og betingelserne i henhold 
til REACH anvendes på tobaksvarer, i det omfang det er relevant.
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Ifølge forslaget vil andre tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og røgfrie tobaksvarer, dvs. 
cigarer, cigarillos og pibetobak, være undtaget fra visse bestemmelser, såsom forbuddet mod 
produkter med kendetegnende aromaer. Denne undtagelsesbestemmelse er berettiget, i 
betragtning af at disse produkter primært forbruges af ældre forbrugere, mens hovedformålet 
med det aktuelle forslag er at regulere tobaksvarer på en sådan måde, at unge mennesker ikke 
tilskyndes til at begynde at forbruge tobak.

Undtagelsen vil skulle ophæves, hvis der sker en væsentlig ændring i forholdene (med hensyn 
til omsætningen eller andelen af forbrugere blandt de unge). 

Med forslaget tages der fat på den uensartede udvikling i medlemsstaterne med hensyn til 
regulering af ingredienser, samtidig med at der tages hensyn til udviklingen i de internationale 
rammer, såsom bestemmelserne i rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC) om 
regulering af tobaksvarers indhold og de tilhørende retningslinjer.

b) Emballering og etikettering

I henhold til forslaget skal tobaksvarepakninger på både for- og bagside være forsynet med 
kombinerede advarsler (billede plus tekst), som dækker 75 % af overfladen, med en 
informationsmeddelelse vedrørende de skadelige stoffer i tobak.

Forslaget indeholder også krav til pakningerne, herunder bl.a. bestemmelser om formgivning 
af cigaretpakninger som kasser og minimumsantallet af cigaretter pr. pakning (20 cigaretter).

Forslaget vil både sikre en effektiv visning af sundhedsadvarsler og sikre, at der stadig er 
plads til varemærker på pakningen, med obligatoriske mindstemål for både advarsler og 
pakninger.

c) Sporbarhed og sikkerhedsfeatures

Ved direktiv 2001/37/EF tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage tekniske 
foranstaltninger vedrørende sporbarhed og identifikation, men disse beføjelser er ikke blevet 
brugt. Da begrebet sporbarhed har undergået en udvikling igennem de seneste år, er det 
nødvendigt at tilpasse og komplettere lovgivningen med hensyn til sporbarhed og 
sikkerhedsfeatures.

Forslaget omfatter et EU-følge- og sporingssystem ("tracking and tracing") på pakkeniveau 
for tobaksvarer i hele leverandørkæden (undtagen detailsalg).

Medlemsstaterne vil skulle sørge for, at tobaksvarefabrikanter indgår aftaler om lagring af 
data med uafhængige tredjeparter, så der sikres et uafhængigt system og fuld gennemsigtighed 
og tilgængelighed for medlemsstaterne og Kommissionen til enhver tid.

Med forslaget sikres overholdelsen af direktivets krav, der skabes lige konkurrencevilkår for 
de forskellige aktører (i dag er kun de fire største tobaksvarefabrikanter forpligtet til at 
udvikle og anvende "tracking and tracing"-systemer), ligesom markedsovervågningen lettes, 
og forbrugerne sikres mulighed for at kontrollere tobaksvarernes ægthed.

d) Tobak, der indtages oralt
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Det i direktiv 2001/37/EF fastsatte forbud mod markedsføring af tobak, der indtages oralt 
(snus), opretholdes. Sverige er fortsat fritaget fra forbuddet.

Det nuværende forbud blev i 2004 af EU-Domstolen vurderet til 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, 
de potentielle risici for unge ved forbrug af tobak, der indtages oralt, og det forhold, at der var 
tale om et nyt produkt.

e) Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af grænser

Fjernsalg af tobaksvarer på tværs af grænser falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 
2001/37/EF.

Forslaget indebærer anmeldelsespligt for detailhandlere af tobaksvarer, som agter at drive 
fjernsalg på tværs af grænser.

Forslaget giver medlemsstaterne mulighed for at pålægge detailhandleren at udpege en fysisk 
person, der sikrer, at produkter, der leveres til kunder i de berørte medlemsstater, overholder 
direktivets bestemmelser. Forslaget indebærer desuden anvendelse af et obligatorisk 
alderskontrolsystem.

Forslaget fremmer lovlig aktivitet, uden at der fjernes nogen salgskanaler, samtidig med at 
forbrugerne sikres legitim adgang til tobaksvarer, der ikke findes på deres hjemmemarked. 
Det forstærker virkningen på det indre marked ved at forhindre køb af produkter, der ikke 
opfylder direktivets krav, herunder reglerne om sundhedsadvarsler på det rette sprog og om 
ingredienser. Forslaget skal samtidig bidrage til at løse problemet med, at mindreårige køber 
produkterne. En utilsigtet sidegevinst er, at udbuddet af billigere produkter, der ikke er i 
overensstemmelse med de nationale prispolitikker, vil blive mindre.

f) Nye kategorier af tobaksvarer

Nye kategorier af tobaksvarer er produkter indeholdende tobak, som ikke hører ind under 
nogen af de fastlagte produktkategorier (såsom cigaretter, rulletobak, pibetobak, 
vandpibetobak, cigarer, cigarillos, tyggetobak, tobak, der indtages nasalt, og tobak, der 
indtages oralt), og som markedsføres efter direktivets ikrafttræden. Disse produkter vil skulle 
opfylde direktivets krav (f.eks. med hensyn til mærkning og ingredienser) for at sikre lige 
konkurrencevilkår, og de gældende bestemmelser vil afhænge af, hvorvidt det pågældende 
produkt forbruges via en forbrændingsproces.

Forslaget indebærer desuden en forpligtelse til at anmelde nye kategorier af tobaksvarer og 
foreskriver, at Kommissionen skal fremlægge en rapport om udviklingen på markedet for 
disse produkter fem år efter fristen for direktivets gennemførelse.

Indførelsen af et anmeldelsessystem for nye kategorier af tobaksvarer vil bidrage til at styrke 
videngrundlaget for disse produkter med henblik på eventuelle fremtidige ændringer af 
direktivet.

g) Nikotinholdige produkter
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Nikotinholdige produkter falder uden for anvendelsesområdet for direktiv 2001/37/EF, og 
medlemsstaterne har hidtil haft forskellige tilgange til reguleringen af disse produkter, idet 
nogle lande i deres regelsæt har behandlet produkterne som lægemidler, mens andre har ladet 
dem omfatte af visse bestemmelser, der finder anvendelse på tobaksvarer, og andre igen ikke 
har haft nogen specifik lovgivning om disse produkter.

Det følger af forslaget, at nikotinholdige produkter, der enten har et nikotinindhold på over 
2 mg eller en nikotinkoncentration på over 4 mg pr. ml, eller hvis påtænkte anvendelse 
resulterer i en gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration på over 4 ng pr. ml, kun må 
markedsføres, hvis de er blevet godkendt som lægemidler på basis af produkternes kvalitet, 
sikkerhed og virkning og for hvilke risk/benefit-forholdet er positivt.

Forslaget indebærer afskaffelse af de indbyrdes lovgivningsmæssige forskelle 
medlemsstaterne imellem og forskelsbehandlingen mellem nikotinprodukter til 
rygeafvænning og nikotinholdige produkter, øget retssikkerhed og konsolidering af den 
igangværende udvikling i medlemsstaterne, og det tilskynder desuden til forskning og 
innovation på rygestopområdet med det formål at optimere sundhedsgevinsterne.

h) Urtebaserede rygeprodukter

Forslaget indebærer anvendelse af tilpassede sundhedsadvarsler for urtebaserede 
rygeprodukter, der informerer forbrugerne om disse produkters sundhedsskadelige virkninger. 
Der tillades desuden ingen oplysninger på pakningerne, der kan vildlede forbrugerne.

2. Høringer

Den 29. januar afholdt de portugisiske parlamentsudvalg for henholdsvis Europæiske 
Anliggender, Økonomi og Offentlige Arbejder og Sundhed en fælles høring af 
tobaksfirmaerne "A Tabaqueira" (tilknyttet virksomhed til "Phillip Morris International"), 
"Empresa Madeirense de Tabacos" og "Fábrica de Tabacos Micaelense", der udtrykte deres 
støtte til vedtagelsen af en omfattende, forholdsmæssig og evidensbaseret lovgivningsramme, 
der på en effektiv måde kan tage fat på de bekymringer, som samfundet og især 
sundhedsmyndighederne har omkring tobaksvarer.

De hævdede imidlertid, at den revision af direktivet om tobaksvarer ("forslaget til direktiv"), 
som Kommissionen har forelagt, ikke er i overensstemmelse med anvendelsen af 
nærhedsprincippet, dels fordi den på flere områder er uforholdsmæssig og ikke bygger på et 
tilstrækkeligt evidensgrundlag, dels fordi den ikke tager hensyn til visse særlige nationale 
forhold eller til de negative socioøkonomiske følger, som ikke modsvares af 
sundhedsgevinsterne. 

Der blev desuden rejst tvivl om EU's kompetence til at lovgive om visse af de pågældende 
områder, idet man mente, at de politiske valg ville hindre det indre marked i at fungere, skabe 
forvridninger på markedet og påvirke beskæftigelsen, konkurrencen og skatte- og 
afgiftsindtægterne i væsentlig grad uden at opfylde de fremsatte målsætninger om beskyttelse 
af folkesundheden.
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De mente desuden, at EU ikke har generel lovgivningskompetence på sundhedsområdet, idet 
sundhedspolitikkerne henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, hvorimod EU 
blot har beføjelse til at udarbejde foranstaltninger til at støtte, samordne og komplettere 
medlemsstaternes foranstaltninger. I selve TEUF fastslås, at "Unionens indsats respekterer 
medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik" (artikel 168, stk. 7).

Retsgrundlaget for fremsættelsen af dette forslag til direktiv er det indre markeds oprettelse og 
funktion, og forslaget til direktiv sigter følgelig mod at lovgive om det indre marked (artikel 
114 i TEUF), med det ene formål at pålægge medlemsstaterne at vedtage forskellige 
folkesundhedsforanstaltninger uden at tage højde for de negative følger heraf for det indre 
marked. De fandt således, at forslaget til direktiv fjerner muligheden for 
produktdifferentiering og -innovation ved uberettiget at forbyde visse allerede eksisterende 
produktkategorier, og at det tilskynder medlemsstaterne til at indføre yderligere restriktioner 
såsom "neutrale pakninger", hvilket utvivlsomt vil føre til komplikationer og manglende 
sammenhæng i de gældende lovbestemmelser i samtlige 27 medlemsstater. Det vil på ingen 
måde bidrage til at lette eller forbedre det indre markeds funktion.

De fremhævede endvidere, at Kommissionen ved at forbyde tobaksvarer med begrænset 
risiko fratager medlemsstaterne muligheden for at udarbejde deres egne strategiske løsninger 
med begrænset adgang til alternative tobaksvarer, som indebærer en begrænset risiko for 
borgerne i forhold til de traditionelle tobaksvarer. 

Den 7. februar afholdt Udvalget om Europæiske Anliggender sammen med Sundhedsudvalget 
høring af en delegation fra "Japan Tobacco International". Delegationen gav udtryk for, at det 
foreliggende forslag til direktiv ville fratage medlemsstaterne beføjelser, uden at påvise, at de 
nationale parlamenter ikke ville kunne nå de samme mål med lignende eller bedre resultater, 
hvilket er i modstrid med nærhedsprincippet. Den mente endvidere, at forslaget på flere måder 
er mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå målet om udvikling af det indre 
marked, hvilket ligeledes strider imod nærhedsprincippet.

Den lovgivende forsamling for den selvstyrende region Azorerne har ligeledes benyttet sig af 
retten til høring i medfør af artikel 229, stk. 2, i Portugals forfatning og, i denne specifikke 
sag, artikel 3, stk. 4, i lov nr. 43/2006 af 25. august, som ændret ved lov nr. 21/2012 af 17. 
maj.

Den regionale lovgivende forsamling for Azorerne finder, at forslaget til direktiv ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet.

Underudvalget under det stående økonomiudvalg i den regionale lovgivende forsamling har 
afgivet udtalelse, hvori det udtrykker sin modstand mod vedtagelsen af forslaget til direktiv 
under henvisning til, at det ville forvride det indre markeds funktion og krænke 
grundlæggende rettigheder, der er fastsat i traktaterne.

I udtalelsen fremhæves det desuden, at tobaksproduktionen udgør en meget vigtig aktivitet for 
øgruppen, hvilket afspejles i niveauet for direkte og indirekte beskæftigelse, de positive 
eksterne virkninger på økonomien og i strømmen af de skatte- og afgiftsindtægter, som 
produktionen skaber. Af disse årsager er der behov for en differentieret ordning for Azorerne, 
på grundlag af solidaritetsprincippet.
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Underudvalget under det stående økonomiudvalg i Azorernes regionale lovgivende 
forsamling besluttede enstemmigt at afgive udtalelse imod det foreliggende forslag til 
direktiv.

Den sidste fælles høring med Sundhedsudvalget blev afholdt den 14. februar i forbindelse 
med kontrollen af det foreliggende forslag til direktiv og under deltagelse af Dariusz Dudziak, 
ministerråd på den polske ambassade. Han gjorde ligeledes indvendinger mod 
bestemmelserne i det foreliggende forslag på grundlag af en analyse af såvel 
nærhedsprincippet som proportionalitetsprincippet.

3. Retsgrundlag

Det foreliggende forslag til direktiv fremsættes på grundlag af artikel 114 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

4. Nærhedsprincippet

I medfør af artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union kan Unionen kun handle 
"hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes 
af medlemsstaterne (...), men (...) kan nås på EU-plan".  Nærhedsprincippet afspejler det 
synspunkt, at medlemsstaterne bør have prioritet over EU og handle i det omfang, de har 
kapacitet hertil.

Traktaten afspejler ligeledes, at beslutningerne bør træffes så tæt som muligt på borgerne, dvs. 
om muligt på medlemsstatsniveau. Det vil sige, den fastslår, at EU skal udvise forsigtighed og 
kun handle (inden for de kompetenceområder, som deles med medlemsstaterne), hvis en 
indsats på EU-niveau giver reel merværdi og fordele, som ikke kan nås på nationalt niveau.

Eftersom folkesundheden henhører under medlemsstaternes enekompetence, har EU blot 
beføjelse til at støtte, samordne og komplettere medlemsstaternes handlinger.

Derudover kræver traktaterne specifikt, at EU skal respektere "medlemsstaternes ansvar for 
udformningen af deres sundhedspolitik".

Herunder følger tre eksempler, der tydeligt viser, at forslaget til direktiv er i modstrid med 
nærhedsprincippet:

• "Forbuddet" mod cigaretkategorien af "almindelig størrelse" navnlig i Portugal, som 
følger af bestemmelserne om sundhedsadvarslernes størrelse, tager ikke hensyn til de 
portugisiske forbrugeres præferencer, og der gives ingen begrundelse, hverken hvad angår 
beskyttelse af folkesundheden, eller hvad angår det indre markeds funktion. Det bør 
bemærkes, at Portugal i øvrigt er en af de medlemsstater med det mindste tobaksforbrug, og at 
en høj procentdel af portugiserne aldrig har røget. Portugal er endvidere en af de 
medlemsstater, der har de laveste niveauer for tobaksforbrug blandt mindreårige.

• Forslaget til direktiv fjerner og forbyder en række varer (der almindeligvis betegnes 
som tynde cigaretter og mentolcigaretter), størrelsesmæssigt små angivelser og markedsføring 
af rulletobak i pakninger under 40 gram. Det drejer sig om foranstaltninger, som på ingen 
måde bidrager til det indre markeds funktion.
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• Det foreslåede forbud mod visse produkter med begrænset risiko uden hensyntagen til 
dokumentation viser, at EU forhindrer medlemsstaterne i at iværksætte deres egne strategier 
på området. Det drejer sig ikke blot om et hypotetisk scenarium, for nogle af medlemsstaterne 
har allerede indført en lovgivningsramme for regulering af produkter med begrænset risiko. Et 
forbud ville gribe ind i disse og andre medlemsstaters beføjelser til at udarbejde deres egne 
sundhedspolitikker.

Med andre ord kan vi fastslå, at dette forslag til direktiv ikke tydeligt viser, hvilke fordele der 
ville følge af at overdrage reguleringsbeføjelserne på tobaksområdet fra medlemsstaterne til 
Kommissionen. Denne delegation af beføjelser griber ind i væsentlige spørgsmål om 
medlemsstaternes beføjelser, og den gennemføres på en uklar måde, som ikke tydeligt 
relaterer til Kommissionens mål.

5. Nærhedsprincippet

Proportionalitetsprincippet kræver, at indhold og form for EU's handling ikke er mere 
vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre traktatens mål. Derfor bør man, 
såfremt der findes alternative måder til at nå et bestemt mål, vælge den mindst byrdefulde 
måde til at nå det pågældende mål.

Det er vigtigt at nævne, at forslaget til direktiv er mere vidtgående end, hvad der er 
nødvendigt for at opnå en bedre markedsfunktion, og at det krænker de erhvervsdrivendes 
grundlæggende rettigheder (frihed til at handle på markedet efter konkurrencereglerne, frihed 
til at differentiere deres produkter, frihed til at anvende kendetegnende varemærker og 
symboler, der er udviklet og erhvervet på lovlig vis) samt de voksne forbrugeres 
grundlæggende rettigheder, navnlig den individuelle valgfrihed på grundlag af tilstrækkelig 
og forholdsmæssig information.

Forslaget til direktiv strider desuden imod EU-Domstolens retspraksis, der kræver, at man 
vælger den foranstaltning, der ud af de tilgængelige alternativer er den mindst byrdefulde, og 
som påpeger, at det er nødvendigt at sørge for, at de ulemper, der måtte følge af den 
pågældende foranstaltning, står i rimeligt forhold til de mål, man ønsker at nå.

På trods af det påkrævede omfang af dokumentation er mange af bestemmelserne i forslaget 
til direktiv tydeligvis ikke forholdsmæssige og bør på dette grundlag afvises. Der findes ingen 
tegn på, at disse tilfældige og sanktionerende foranstaltninger vil forbedre det indre markeds 
funktion eller føre til, at det anførte folkesundhedsmæssige mål nås.

DEL III – UDTALELSE

På grundlag af ovennævnte betragtninger og betænkningen fra det kompetente udvalg finder 
Udvalget om Europæiske Anliggender, at:

1. Det undersøgte initiativ strider imod nærhedsprincippet, idet EU for så vidt angår 
spørgsmål om delt kompetence kun kan lovgive for at opnå resultater, der ikke kunne opnås 
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på lokalt niveau, og idet det fratager medlemsstaterne kompetence uden at påvise, at de
nationale parlamenter ikke kunne opnå de samme eller bedre resultater, og udgør dermed en 
klar og tydelig krænkelse af nærhedsprincippet.

2. Det undersøgte initiativ er i modstrid med nærhedsprincippet, idet EU-lovgivningen 
ikke bør være mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at nå traktaternes mål, og idet 
det er mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå målet om udvikling af det indre 
marked, og det udgør derfor tydeligt en krænkelse af nærhedsprincippet.

3. På grundlag af ovenstående og i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i den 
portugisiske lov nr. 43/2006 af 25. august, som ændret ved lov nr. 21/2012 af 17. maj, bør det 
forslag til beslutning, som er vedlagt denne udtalelse, fremsættes på plenarmødet. 

4. For så vidt angår de spørgsmål, der blev rejst i betragtningerne, vil Udvalget om 
Europæiske Anliggender fortsætte med at følge lovgivningsprocessen i relation til det 
foreliggende initiativ, bl.a. ved at udveksle oplysninger med regeringen.


