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Delegations will find attached for information a copy of the above opinion1. 
 
 

________________________ 
 

                                                 
1 The translation can be found at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at 

the following address:  
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120788.do#dossier-
COD20120366 
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BILAGA 2 

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag 

Kommissionens förslag 0111 tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar 
0111 tillverkning, presentation och försäljning av tobaks- varor och liknande produkter 
(KOM(2012) 788 slutlig), som redovisas i socialutskottets utlåtande 2012/13:SoU 17, har 
prövats av riksdagen utifrån tillämpningen av subsidiaritetsprincipen. 

Förbudet att distribuera och sälja snus pä den gemensamma europeiska marknaden i 
andra medlemsstater än i Sverige kvarstår i kommissionens reviderade direktivförslag 
(artikel 15). 

Tobaksproduktdirektivet bör omfatta de tobaksprodukter som säljs fritt pä den 
gemensamma europeiska marknaden. Riksdagen anser mot den bakgrunden att regleringen 
av snus bör vara en nationell angelägenhet och att direktivet därmed inte bör omfatta snus. 

Riksdagen anser därmed att kommissionens förslag i sitt nuvarande skick inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen i berörda delar. 

Vad gäller övriga delar av förslaget anser riksdagen att förslaget inte strider mot 
subsidiaritetsprincipen. 

Tryck: Eländers, Vällingby 2013 


