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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1659/2012 af Svetla Kostadinova, bulgarsk statsborger, for 
det bulgarske institut for markedsøkonomi om et forslag vedrørende 
neutral indpakning af tobaksvarer

1. Sammendrag

Andrageren mener, at ændringsforslaget til direktiv 2001/37/EF om tobaksvarer skal 
undersøges nøje med særlig vægt på spørgsmålet om neutral indpakning, idet andrageren 
hævder, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil løse problemerne, men at de faktisk vil 
modvirke hensigten og undergrave konkurrencen på markedet.

Andrageren hævder også at en sådan politik, kan skabe præcedens vedrørende 
foranstaltninger i andre sektorer, der anses for at fremstille "skadelige" produkter eller 
tjenesteydelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren klager primært over indførelsen af neutral indpakning i den foreslåede revision 
af direktiv 2001/37/EF (direktivet om tobaksvarer – TVD). Den vedlagte rapport blev 
udarbejdet inden Kommissionens forslag (GD SANCO modtog rapporten den 28. november 
2012) og behandler derfor ikke det aktuelle forslag, som for øjeblikket er til forhandling i 
Rådet og EP. 
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Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen vedtog et forslag til et ændret direktiv om tobaksvarer den 19. december 2012. 
Forud for vedtagelsen foretoges en grundig undersøgelse af de økonomiske, sociale og 
sundhedsmæssige virkninger af de politiske foranstaltninger. Konsekvensanalysen af 
Kommissionens forslag giver et udførligt overblik over dokumentationen for, f.eks. at 
billedadvarsler er mere effektive end rent tekstbaserede advarsler for at øge opmærksomheden 
omkring sundhedsfarerne ved tobak og motiverer til adfærdsændringer.

Forslaget er et endnu ambitiøst afbalanceret forsøg på at tage på fat den største undgåelige 
sundhedstrussel i EU – forbruget af tobak – som er ansvarlig for næsten 700 000 dødsfald i 
EU hvert år. Forslaget har med hensyn til folkesundhed til formål at afholde unge fra at 
begynde at ryge. Kommissionen er i denne forbindelse bekymret over, at 70 % af rygerne 
begynder at ryge, når de er under 18 år og 94 %, når de er under 25 år. Bestemmelserne om 
mærkning og indpakning har primært til formål at sikre, at sundhedsoplysningerne bedre 
kommunikeres til forbrugeren, hvilket afholder dem fra at begynde at ryge og gør det lettere 
at holde op.

Forslaget lægger ikke op til indførelse af neutral indpakning på EU-plan, men giver 
medlemsstaterne mulighed for at indføre neutral indpakning.

Konklusion

Kommissionens forslag indfører ikke "neutral indpakning" på EU-plan. Forslaget herunder de 
spørgsmål, som vedrører indpakningen af tobaksvarer, er for øjeblikket til forhandling i Rådet 
og Europa-Parlamentet. Det endelige resultat af disse drøftelser kendes endnu ikke."


