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Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 10. februar 2015 stil-

let følgende spørgsmål nr. 2 til L 115 til ministeren for sundhed og forebyggel-

se, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix 

(EL). 

 

Spørgsmål nr. 2:  

’’Kan ministeren bekræfte, at regeringen først henvendte sig til EU-domstolen, 
for at tage bekræftende til genmæle over for Kommissionens påstand om, at 
Danmark brød tobaksvaredirektivet, den 19. december 2014, dvs. efter at 
Venstre havde tilkendegivet i pressen, at de ville støtte et forbud mod snus? 
Der henvises til artikel fra BT 23. november 2014 "Venstre opgiver at kæmpe 

for snus" http://www.bt.dk/politik/venstre-opgiver-at-kaempe-for-snus” 

 

Svar: 

Kommissionen indledte med åbningsskrivelse af 21. juni 2012 en traktatkræn-

kelsessag mod Danmark under henvisning til, at den danske retstilstand – som 

tillader markedsføring af løs snus – er i strid med tobaksvaredirektivet (direktiv 

2001/37/EF).  

 

Kommissionen sendte efterfølgende den 24. oktober 2012 Danmark en be-

grundet udtalelse, som er sidste administrative skridt, inden Kommissionen 

kan indlede en retssag mod Danmark ved EU-Domstolen. Kommissionen gen-

tog i den begrundede udtalelse, at Danmark – ved at tillade markedsføring af 

løs snus – har tilsidesat sine EU-retlige forpligtelser.  

 

Kommissionens henvendelser blev drøftet i Juridisk Specialudvalg, der vurde-

rede, at den danske retstilstand er i strid med tobaksvaredirektivet.  

 

På den baggrund har regeringen i forbindelse med traktatkrænkelsessagen ik-

ke bestridt Kommissionens fortolkning af, at den danske retstilstand er i strid 

med tobaksvaredirektivet. 

 

Regeringen fremsatte den 20. marts 2013 forslag til lov om ændring af lov om 

fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (L 189), med henblik på at 

bringe tobaksvareloven i overensstemmelse med tobaksvaredirektivet. Lov-

forslaget blev forkastet af et flertal i Folketinget ved 3. behandlingen den 27. 

juni 2013.  

 

Det fremgår af betænkningen over lovforslaget, afgivet af Sundheds- og fore-

byggelsesudvalget den 18. juni 2013, at et mindretal i udvalget bestående af 

regeringspartierne (S, RV og SF) tilkendegav, at det var partiernes opfattelse, 

at den danske regering, hvis Kommissionen valgte at indbringe sagen for EU-

Domstolen, ikke ville have andre muligheder end at tage bekræftende til gen-
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mæle over for Kommissionens påstand, og at der med andre ord ville blive tale 

om en ren ”tilståelsessag”.  

 

Kommissionen indgav den 13. oktober 2014 en stævning ved EU-Domstolen 

mod Danmark. Kommissionen nedlagde påstand om, at det fastslås, at Dan-

mark, ved at opretholde en retstilstand hvor salg af løs snus er tilladt i strid 

med artikel 8, sammenholdt med artikel 2, nr. 4, i tobaksvaredirektivet, har til-

sidesat sine forpligtelser i henhold til dette direktiv. Regeringens frist for at ind-

give svarskrift til EU-Domstolen udløb den 29. december 2014.  

 

Regeringen har i sit svarskrift til EU-Domstolen af 19. december 2014 taget 

bekræftende til genmæle over for Kommissionens påstand. 

. 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Nick Hækkerup      /      Katrine Ring 


