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Ärende: Motiverat yttrande från det portugisiska parlamentet 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 portugisiska parlamentet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

PORTUGALS PARLAMENT

RESOLUTION FRÅN PORTUGALS PARLAMENT

om godkännande av ett motiverat yttrande om åsidosättande av subsidiaritetsprincipen 
vid förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och 
försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Enligt artikel 166.5 i den portugisiska konstitutionen och artikel 3.3 i lag nr 43/2006 av den 
25 augusti 2006, ändrad genom lag nr 21/2012 av den 17 maj 2012, har det portugisiska 
parlamentet beslutat att översända följande motiverade yttrande till Europaparlamentets 
talman och till rådets och kommissionens ordförande om att 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] inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen:

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv är inte förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, då målet som ska uppnås inte uppnås effektivare genom denna 
unionsåtgärd.

Godkänt den 1 mars 2013

TALMANNEN I PORTUGALS PARLAMENT 
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Yttrande COM(2012)0788

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och 
liknande produkter.

DEL I – INLEDNING

Enligt artikel 7 i lag nr 43/2006 av den 25 augusti 2006, ändrad genom lag nr 21/2012 av den 
17 maj 2012, om det portugisiska parlamentets uppföljning, bedömning och ställningstagande 
i samband med byggandet av Europeiska unionen, samt den metod för granskning av EU-
initiativ som antogs den 20 januari 2010, mottog det portugisiska utskottet för EU-frågor 
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].

Det ovannämnda initiativet översändes till utskottet för ekonomi och offentlig upphandling 
och utskottet för hälso- och sjukvård, som har granskat initiativet och godkänt de rapporter 
som bifogas och nu ingår i yttrandet.

Detta material är av särskilt intresse för de autonoma regionerna, och de lagstiftande 
församlingarna i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira har granskat materialet samt 
godkänt de yttranden som bifogas och nu ingår i detta yttrande.

DEL II – SKÄL

1. Allmänt

Initiativet har som mål att se över och uppdatera Europaparlamentets direktiv 2001/37/EG om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror så att den inre marknaden fungerar bättre.

Det övergripande målet med översynen är att se till att den inre marknaden fungerar bättre, 
uppdatera redan harmoniserade områden, vidta åtgärder som inte omfattades av det tidigare 
direktivet och att se till att lagstiftningen inte kan kringgås. 

Ur hälsosynvinkel och i enlighet med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt är det viktigt att EU:s strategiska mål skyddar de europeiska medborgarnas 
hälsa.

Tobaken är en viktig fråga inom den europeiska hälso- och sjukvårdspolitiken och förorsakar 
uppskattningsvis 700 000 döda varje år. Målet med direktivet är att skydda ungdomar (70 % 
av rökarna börjar innan de fyllt 18 år och 94 % innan de fyllt 25 år enligt uppgifter från 
Eurobarometern 2012) och att ge alla konsumenter möjlighet att göra välunderbyggda val 



PE506.347v01-00 4/11 CM\930214SV.doc

SV

rörande de exakta konsekvenserna av tobaksprodukter. 

I enlighet med initiativet är översynen av direktivet inriktat på följande områden:

a) Ingredienser och utsläpp

De högsta tillåtna utsläppen av tjära, nikotin och kolmonoxid samt mätmetoderna förblir 
desamma som i direktiv 2001/37/EG.

I direktiv 2001/37/EG föreskrivs att medlemsstaterna ska kräva att tillverkare och importörer 
av tobaksvaror rapporterar om de ingredienser som används i sådana produkter. I detta förslag 
behålls det obligatoriska rapporteringssystemet för ingredienser och det föreslås också att man 
ska införa ett gemensamt elektroniskt format för rapporteringen. Tillverkarna måste även 
lämna styrkande uppgifter (t.ex. marknadsrapporter).

De avgifter som medlemsstaterna tar ut för hanteringen av uppgifterna som de fått in får inte 
överstiga den kostnad som uppstår på grund av denna verksamhet. Dessutom innehåller 
förslaget bestämmelser om att nya eller förändrade tobaksvaror inte ska få släppas ut på 
marknaden innan uppgifterna om ingredienser har inrapporterats. Dessa uppgifter 
offentliggörs, med undantag av konfidentiella uppgifter. 

Harmoniserade rapporteringsformat och obligatorisk rapportering kommer att skapa lika 
konkurrensvillkor samt underlätta insamling, analys och övervakning av uppgifterna. Det 
kommer även att minska den administrativa bördan för branschen, medlemsstaterna och 
kommissionen och skapa ett mer robust system för hantering av känsliga uppgifter.

Det nu gällande direktiv 2001/37/EG harmoniserar inte medlemsstaternas reglering av 
tillsatser. Vissa medlemsstater har därför antagit lagstiftning eller ingått avtal med branschen 
om att tillåta eller förbjuda vissa ingredienser. Därför är en del ingredienser förbjudna i några 
medlemsstater men inte i andra.

Förslaget innehåller ett förbud mot tobaksvaror med karaktäristisk smak, såsom fruktarom 
eller choklad.

Testpaneler kommer att delta i beslutsprocessen.

Tillsatser som associeras med energi och vitalitet (t.ex. koffein och taurin) eller som skapar 
intryck av att produkterna har hälsofördelar (t.ex. vitaminer) är förbjudna. Inga aromer är 
tillåtna i filter, papper eller förpackningar.

Tobaksvaror med ökad toxicitet eller med högre beroendeframkallande effekt får inte släppas 
ut på marknaden. Medlemsstaterna ska se till att bestämmelser eller villkor som fastställs i 
enlighet med Reach gäller för tobaksvaror i tillämpliga fall.

Genom förslaget medges undantag från vissa bestämmelser, t.ex. förbudet mot produkter med 
karakteristisk smak, för andra tobaksvaror än cigaretter, rulltobak och rökfria tobaksvaror, 
dvs. cigarrer, cigariller och piptobak. Undantaget är motiverat med tanke på att det främst är 
äldre konsumenter som använder dessa produkter, medan syftet med detta förslag är att 
reglera tobaksvaror på ett sådant sätt att de inte uppmuntrar ungdomar att börja konsumera 
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tobak.

Undantaget ska tas bort om omständigheterna förändras på något väsentligt sätt (i fråga om 
försäljningsvolym eller förekomst hos ungdomar). 

Förslaget ska åtgärda den heterogena utvecklingen i medlemsstaterna när det gäller 
ingrediensreglering och beaktar den internationella utvecklingen, t.ex. bestämmelserna i 
ramkonventionen om tobakskontroll om reglering av innehållet i tobaksvaror och riktlinjerna 
till ramkonventionen.

b) Förpackning och märkning

Förslaget innebär att de kombinerade varningarna (bild plus text) på 75 % ska slås samman på 
båda sidorna av förpackningarna till tobaksvaror så att det bara finns en informationstext om 
skadliga ämnen i tobak.

Förslaget omfattar också krav avseende förpackningarna, t.ex. rätblocksform för cigarettpaket 
och minsta antal cigaretter per förpackning (20 per ask).

Förslaget kommer att säkerställa att hälsovarningarna presenteras på ett sätt som garanterar 
god effekt, samtidigt som varumärket fortfarande får ett visst utrymme på förpackningen, 
något som kräver minsta möjliga storlek för reklam och paket.

c) Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Genom direktiv 2001/37/EG ges kommissionen befogenhet att anta tekniska åtgärder för 
spårbarhet och identifiering, men denna befogenhet har inte använts. Då begreppet spårbarhet 
har utvecklats under de senaste åren är det nödvändigt att anpassa och komplettera 
lagstiftningen i fråga om spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Genom förslaget införs ett EU-system för spårning på paketnivå för tobaksvaror genom hela 
distributionskedjan (utom på detaljhandelsnivå).

Medlemsstaterna ska se till att tillverkare av tobaksvaror ingår avtal om datalagring med 
oberoende tredjeparter för att garantera såväl systemets oberoende som full öppenhet och 
tillgänglighet för medlemsstaterna och kommissionen vid alla tidpunkter.

Förslaget säkerställer överensstämmelsen med kraven i direktivet, skapar lika 
konkurrensvillkor mellan de olika aktörerna (hittills har endast de största fyra 
tobakstillverkarna varit skyldiga att utveckla och använda spårningssystem), underlättar 
marknadsövervakningen och ger konsumenterna bättre möjligheter att kontrollera äktheten 
hos tobaksvaror.

d) Tobak för användning i munnen

Förbudet mot utsläppande på marknaden av tobak för användning i munnen (snus) i direktiv 
2001/37/EG bibehålls, förutom för Sverige som har ett undantag.

Det nuvarande förbudet ansågs proportionerligt av Europeiska unionens domstol 2004 mot 
bakgrund av de skadliga effekterna, osäkerheten runt tobak för användning i munnen som 
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ersättning för cigaretter, de beroendeframkallande och toxikologiska egenskaperna hos 
nikotin, riskpotentialen för ungdomar när det gäller tobak för användning i munnen och den 
attraktionskraft som en ny produkttyp har.

e) Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror

Den gränsöverskridande distansförsäljningen av tobaksvaror omfattas inte av direktiv 
2001/37/EG.

Förslaget innehåller bestämmelser om en anmälningsskyldighet för återförsäljare av 
tobaksvaror som avser att bedriva gränsöverskridande distansförsäljning.

Förslaget ger medlemsstaterna möjlighet att kräva att återförsäljaren ska utse en fysisk person 
som säkerställer att de produkter som levereras till kunder i de berörda medlemsstaterna följer 
direktivet. Det föreslås också att en obligatorisk mekanism för ålderskontroll införs.

Förslaget underlättar laglig verksamhet utan att stänga några försäljningskanaler, samtidigt 
som konsumenterna tillförsäkras laglig tillgång till tobaksvaror som inte finns att tillgå på 
deras egen inhemska marknad. Detta förstärker verkningarna på den inre marknaden genom 
att man hindrar köp av produkter som inte uppfyller bestämmelserna i direktivet, inklusive när 
det gäller hälsovarningar på rätt språk och ingrediensreglering. Syftet är också att motverka 
problemet med minderåriga köpare. En oavsiktlig bieffekt är att förslaget minskar utbudet av 
billigare produkter som inte följer den nationella prispolitiken.

f) Tobaksvaror av ny typ

Tobaksvaror av ny typ är produkter som innehåller tobak men som inte omfattas av någon av 
de fastställda produktkategorierna (t.ex. cigaretter, rulltobak, piptobak, vattenpipstobak, 
cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobaksvaror för användning i 
munnen) och som släpps ut på marknaden efter det att direktivet har trätt i kraft. Dessa 
produkter måste uppfylla kraven i direktivet (t.ex. när det gäller märkning och ingredienser) 
för att lika konkurrensvillkor ska kunna garanteras, och vilka bestämmelser som ska tillämpas 
beror på om produkten konsumeras via en förbränningsprocess eller inte.

Förslaget skulle också innebära att en anmälningsskyldighet införs för tobaksvaror av ny typ 
och att kommissionen ska lämna en rapport om marknadsutvecklingen för dessa produkter 
fem år efter det att direktivets införlivandefrist löpt ut.

Införandet av ett anmälningssystem för tobaksvaror av ny typ skulle bidra till att förbättra 
kunskapsbasen när det gäller dessa produkter inför eventuella framtida ändringar av 
direktivet.

g) Nikotinprodukter

Nikotinprodukter omfattas inte av direktiv 2001/37/EG och medlemsstaterna har hittills 
använt sig av olika regleringsmodeller för att hantera dessa produkter. Exempelvis har man 
valt att klassa dem som läkemedel, att tillämpa vissa tobaksbestämmelser på dem eller att inte 
ha någon specifik lagstiftning.
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I förslaget föreskrivs att nikotinprodukter som antingen har en nikotinhalt som överstiger 
2 mg eller en nikotinkoncentration som överstiger 4 mg per ml eller leder till en högsta 
genomsnittlig plasmakoncentration som överskrider 4 mg per ml vid avsedd användning, får 
släppas ut på marknaden endast om de har godkänts som läkemedel på grundval av sin 
kvalitet, säkerhet och effekt och uppvisar ett positivt risk/nyttoförhållande.

Genom förslaget avskaffas de rättsliga skillnader som för närvarande finns mellan 
medlemsstaterna och den olika behandlingen av nikotinersättningsbehandlingar och 
nikotinprodukter. Samtidigt ökar den rättsliga säkerheten och den pågående utvecklingen i 
medlemsstaterna konsolideras. Detta uppmuntrar även till forskning och innovation inom 
rökavvänjningsområdet, med syftet att maximera hälsovinsterna.

h) Örtprodukter för rökning

I förslaget föreskrivs anpassade hälsovarningar för örtprodukter för rökning, där 
konsumenterna informeras om dessa produkters negativa effekter på hälsan. Dessutom är det 
inte tillåtet med vilseledande information på förpackningarna.

2. Utfrågningar

Tabaqueira (ett dotterbolag till Philip Morris International), Empresa Madeirense de Tabacos 
och Fábrica de Tabacos Micaelense, hördes den 29 januari 2013 i en gemensam utfrågning i 
utskottet för EU-frågor, utskottet för ekonomi och offentlig upphandling och utskottet för 
hälso- och sjukvård. Samtliga ställde sig positiva till antagandet av en omfattande, balanserad 
och faktabaserad lagstiftningsram som på ett effektivt sätt kan svara på de frågor som 
samhället i allmänhet och folkhälsomyndigheterna i synnerhet har om tobaksprodukter.  

De hävdade emellertid att översynen av direktivet om tobaksvaror (”förslaget till direktiv”) 
som kommissionen lagt fram inte är förenlig med subsidiaritetsprincipen, eftersom den i flera 
avseenden är oproportionerlig, inte tillräckligt välgrundad, inte tar hänsyn till vissa nationella 
särdrag och förbiser negativa socioekonomiska effekter som inte uppvägs av bättre folkhälsa. 

Man tvivlade också på att EU hade behörighet att lagstifta i vissa av dessa frågor, eftersom 
dessa politiska val inte överensstämmer med den inre marknadens funktion och kan innebära 
en snedvridning av marknaden, med allvarliga konsekvenser för sysselsättningen, 
konkurrenskraften och skatteintäkterna. Dessutom finns det inga garantier för att de 
föreslagna målen om skydd av folkhälsan nås.

De ansåg också att EU inte har allmän lagstiftningsbehörighet på folkhälsoområdet. Eftersom 
folkhälsofrågorna hör till medlemsstaternas behörighetsområde har EU endast behörighet att 
vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Detta 
framgår till och med av EUF-fördraget: ”När unionen vidtar åtgärder ska den respektera 
medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik”(artikel 168.7).

Inrättandet och upprätthållandet av en fungerande inre marknad har styrt valet av rättslig 
grund för detta förslag till direktiv. Förslaget till direktiv har sålunda som syfte att lagstifta 
om den inre marknaden (artikel 114 i EUF-fördraget), och som enda mål att tvinga 
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medlemsstaterna att anta olika folkhälsoåtgärder samtidigt som det förbiser de negativa 
effekterna av dessa åtgärder på den inre marknaden. Förslaget till direktiv stoppar sålunda 
möjligheten att variera och förnya produktionen samt förbjuder utan orsak redan befintliga 
kategorier. Medlemsstaterna uppmanas dessutom att införa ytterligare restriktioner, såsom 
”neutrala förpackningar”, något som otvivelaktigt kommer att leda till ”en oreda” som inte är 
förenlig med de rättsliga bestämmelser som redan finns i de 27 medlemsstaterna. Detta i sin 
tur kommer under inga omständigheter att bidra till att förenkla eller förbättra den inre 
marknadens funktion.

Man underströk också att kommissionen, genom att förbjuda tobaksvaror som medför 
minskade hälsorisker, fråntar medlemsstaterna möjligheten att själva ta fram sina egna 
strategiska lösningar för kontrollerad tillgång till alternativa tobaksvaror som medför 
minskade hälsorisker för medborgarna jämfört med konventionella tobaksvaror. 

Den 7 februari 2013 anordnade utskottet for EU-frågor och utskottet för hälso- och sjukvård 
en gemensam utfrågning av en delegation från Japan Tobacco International (JTI). 
Delegationen ansåg att förslaget till direktiv fråntar medlemsstaterna befogenheter utan att 
kunna bevisa att de nationella parlamenten inte kan uppnå målen eller nå ett lika eller ett 
bättre resultat, vilket strider mot subsidiaritetsprincipen. Dessutom täcker förslaget mycket 
mer än vad som är nödvändigt för att nå målet att utveckla den inre marknaden, något som 
strider mot proportionalitetsprincipen.

Man använde sig också av rätten att höra den autonoma regionen Azorernas lagstiftande 
församling i enlighet med artikel 229.2 i Portugals författning samt, i detta specifika fall, 
artikel 3.4 i lag nr 43/2006 av den 25 augusti 2006, ändrad genom lag nr 21/2012, av den 
17 maj 2012.

Azorernas regionala lagstiftande församling anser att förslaget till direktiv inte 
överensstämmer med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

Underutskottet till det ständiga utskottet för ekonomi i Azorernas regionala lagstiftande 
församling har lagt fram ett yttrande där man motsätter sig att förslaget till direktiv antas. Man 
anser att den inre marknaden störs och grundläggande rättigheter i fördraget kränks om det 
antas.

I yttrandet hävdar man också att tobakstillverkningen är mycket viktig för ögruppen, både när 
det gäller direkt och indirekt sysselsättning, och har positiva externa effekter för ekonomin 
och tillflödet av skatteintäkter. Därför bör det i solidaritetsprincipens namns inrättas ett 
differentierat system för den autonoma regionen Azorerna.

Underutskottet till det ständiga utskottet för ekonomi i Azorernas regionala lagstiftande 
församling beslutade enhälligt att inte godkänna det förslag till direktiv som behandlas här.

Den sista utfrågningen tillsammans med utskottet för hälso- och sjukvård under genomgången 
av detta förslag till direktiv, gjordes med den polska ambassadens ministerrådgivare, Dariusz 
Dudziak, den 14 februari 2013. Han invände också mot vad som stod i initiativet, både vad 
gäller genomgången av subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

3. Rättslig grund
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Detta förslag till direktiv har lagts fram på grundval av artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

4. Subsidiaritetsprincipen

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget kan EU ingripa ”endast om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna,[…], och 
därför, […], bättre kan uppnås på unionsnivå”. Subsidiaritetsprincipen återspeglar åsikten om 
att medlemsstaterna bör ha företräde före EU samt agera inom det handlingsutrymme som de 
har.

Av fördraget framgår det också att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt, och 
alltid, om möjligt, på nationell nivå. Kort sagt fastställer fördraget att EU ska iaktta 
försiktighet och att unionen (inom de befogenhetsområden som den delar med 
medlemsstaterna) endast ska vidta åtgärder på unionsnivå om det har ett mervärde och om det 
kan föra med sig fördelar som man inte kan nå på lokal nivå.

Eftersom folkhälsofrågorna enbart hör till medlemsstaternas befogenhetsområde har EU 
endast befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder på detta 
område.

Enligt fördragen krävs uttryckligen att EU ska respektera ”medlemsstaternas ansvar för att 
besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård”.

Nedan följer tre exempel som klart och tydligt visar hur förslaget till direktiv strider mot 
subsidiaritetsprinicipen:

• ”Förbudet” mot cigaretter av ”normal storlek”, framför allt i Portugal, tar till följd av 
bestämmelserna om att hälsovarningarna ska vara av en viss storlek, framför allt ingen hänsyn 
till de portugisiska konsumenternas preferenser och det finns heller inga motiveringar till 
förbudet, varken när det gäller skyddet av folkhälsan eller den inre marknadens funktion. 
Portugal är en medlemsstat med en låg tobakskonsumtion. En stor del av portugiserna har 
aldrig rökt, och Portugal är en av de medlemsstater där ungdomar röker minst.

• I förslaget till direktiv förbjuds en rad produkter (som i vanligt tal kallas 
”slimcigaretter” eller ”mentolcigaretter”), små varningstexter och försäljning av rulltobak i 
förpackningar med mindre än 40 gram. Åtgärderna förbättrar på intet sätt den inre 
marknadens funktion.

• Införandet av förhandsförbud för vissa tobaksvaror med låga hälsorisker utan att man 
brytt sig om att framföra några bevis visar att EU inte vill att medlemsstaterna inför egna 
strategier för riskminskning. Det är här inte enbart fråga om ett hypotetiskt scenarium 
eftersom det redan finns medlemsstater som infört en rättslig ram för lågriskprodukter. Ett 
förbud skulle strida mot dessa medlemsstaters och andra medlemsstaters befogenheter att 
fastställa sin egen folkhälsopolitik.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att detta förslag till direktiv inte klart och tydligt 
klargör fördelarna med att överföra befogenheten att lagstifta om tobaksfrågor från 
medlemsstaterna till kommissionen. Delegeringen av befogenheterna påverkar 
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medlemsstaternas viktiga befogenhetsområden och har genomförts på ett diffust och föga 
beslutsamt sätt vad gäller kommissionens mål. 

5. Proportionalitetsprincipen

Enligt proportionalitetsprincipen ska innehållet och utformningen av den föreslagna åtgärden 
inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget. Alltid då det finns olika 
sätt att nå ett visst mål ska man välja det alternativ som är mest kostnadseffektivt.

Det bör understrykas att förslaget till direktiv går utöver vad som är nödvändigt för att 
förbättra marknadens funktion och skadar ekonomiska operatörers grundläggande rättigheter 
(friheten att handla på marknaden enligt reglerna om konkurrenskraft, friheten att differentiera 
sina produkter, friheten att använda särskilda märken och tecken som erhållits och utvecklats 
på laglig väg) och vuxna konsumenter, i och med att det minskar friheten att göra individuella 
val på basis av ändamålsenlig och proportionerlig information.

Dessutom strider förslaget till direktivet mot EU-domstolens rättspraxis som kräver att man 
ska välja den minst ingripande åtgärden bland de alternativ som finns tillgängliga och som 
påminner om att man måste undvika nackdelar som inte står i proportion till de mål som man 
vill nå.

Trots nivån på de bevis som krävts är många av bestämmelserna i förslaget till direktiv klart 
oproportionerliga, och bör därför klassificeras som ogiltiga. Det finns inga kriterier som tyder 
på att dessa godtyckliga och negativa åtgärder förbättrar den inre marknadens funktion och 
gör att folkhälsomålet uppnås. 

DEL III – YTTRANDE

Mot bakgrund av de anförda skälen och med beaktande av rapporten från behörigt utskott, 
anser utskottet för EU-frågor följande:

1. Detta initiativ är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen, eftersom EU när det gäller 
utövandet av delade befogenheter endast får lagstifta för att nå resultat som inte kan nås på 
lokal nivå. Dessutom leder initiativet till att medlemsstaterna förlorar befogenheter utan att 
man kan bevisa att de nationella parlamenten inte skulle kunna nå samma eller bättre resultat, 
något som klart och tydligt strider mot subsidiaritetsprincipen.

2. Detta initiativ är inte förenligt med proportionalitetsprincipen, eftersom EU:s 
lagstiftning inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen men också 
eftersom initiativet klart går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet, det vill säga att 
utveckla den interna marknaden, något som klart och tydligt strider mot 
proportionalitetsprincipen.

3. Följaktligen och i enlighet med artikel 3.3 i lag nr 43/2006 av den 25 augusti 2006, 
ändrad genom lag nr 21/2012 av den 17 maj 2012, bör det utkast till resolution som bifogas 
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detta yttrande läggas fram för plenarförsamlingen.

4. Utskottet för EU-frågor kommer att fortsätta att följa upp lagstiftningsprocessen om 
detta initiativ, särskilt genom informationsutbyte med regeringen, angående de frågor som tas 
upp i skälen.


