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EU’s förbud mot snus prövas i Europadomstol i juni 2004 
 
Europadomstolen har bekräftat datumet för de två målen rörande förbudet av snus inom EU. 
Domstolen kommer att ta upp målen tillsammans den 8 juni 2004. 
 
De två målen härrör dels från High Court i Storbritannien dels från förvaltningsdomstolen i 
Minden (en regional administrativ domstol) i Tyskland. Båda målen har hänskjutits till 
Europadomstolen för prövning av lagligheten av EU-direktivets Artikel 8 som förbjuder 
försäljning av snus. Eftersom bägge målen rör samma sak kommer de att tas upp i 
Europadomstolen samtidigt. 
 
“Vi anser att det snusförbudet strider mot flera grundläggande principer inom EU-rätten, bl a 
men inte enbart den om ett fritt varuflöde inom EU länderna. Men också mot bakgrund av 
vetenskapligt stöd för produkter med lägre hälsorisker, såsom svenskt snus, som ett 
alternativ till cigaretter, anser vi att detta förbud måste bort. En domstolsprocess innebär 
emellertid alltid en viss ovisshet. Men även om Europadomstolen skulle finna att förbudet 
inte är olagligt är vi övertygade om att förbudet ändå kommer att tas bort inom några år då 
det är så uppenbart att det inte tjänar vare sig folkhälsan eller något annat samhälleligt syfte” 
säger Bo Aulin, chefsjurist i Swedish Match. 
 
I den nyligen publicerade vetenskapliga studien i European Journal of Epidemiology, 
uppskattades att omkring 200.000 av de 500.000 rökningsrelaterade dödsfallen varje år inom 
EU skulle undvikas om andra länder i Europa lade sig till med ett svenskt 
konsumtionsmönster på tobaksområdet. Studien faststlår att den lägre nivån av dödsfall 
relaterade till rökning hos svenska män är kopplad till användandet av snus. (källa: “The 
burdon of mortality from smoking: Comparing Sweden with other countries in the European 
Union”, Brad Rodu and Phil Cole). 
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Swedish Match är ett unikt företag med sitt utbud av marknadsledande varumärken inom snus 
och tuggtobak, cigarrer och piptobak – tobakens nischprodukter, samt tändstickor och 
tändare. Koncernens verksamhet är global. Rullande tolvmånadersomsättning till och med 
december 2003 uppgick till 13 036 MSEK i mer än 140 länder. Aktien är noterad på 
Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY). 
 

____________ 
 
 

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm 
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00 

Organisationsnummer: 556015-0756 
www.swedishmatch.com 

 
____________ 

 
För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
 
Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel 
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64 
 
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations 
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73 
 
Lin McKinnie, Vice President, Investor Relations (US) 
Kontor +1 804 302 1912, Mobil +1 804 868 8127 
 


