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European Parliament resolution on the tobacco agreement (PMI agreement)
(2016/2555(RSP))
Az Európai Parlament,

– tekintettel a Philip Morris International (PMI) és társai, valamint az Unió és tagállamai 
közötti 2004. július 9-i, csempészés és hamisítás elleni megállapodásra,

– tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló 
keretegyezményére (WHO FCTC) és a dohánytermékek tiltott kereskedelmének 
felszámolásáról szóló jegyzőkönyvre, melyet a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO 
FCTC felei konferenciájának 5. ülésén az FCTC/COP5 (1) határozattal 2012. november 
12-én fogadtak el,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló 
keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról 
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. része V. 
címének hatálya alá tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló, 2015. május 4-i bizottsági javaslatra 
(COM(2015)0193),

– tekintettel „A Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti 
2004. július 9-i csempészés és hamisítás elleni megállapodás tapasztalatainak Bizottság 
általi technikai értékelése” című 2016. február 24-i bizottság munkadokumentumra (SWD 
(2016)0044),

– tekintettel 2007. október 11-i állásfoglalására a Közösség, a tagállamok és a Philip Morris 
között létrejött, a csalás és cigarettacsempészet elleni küzdelem fokozásáról szóló 
megállapodás következményeiről, valamint a Parlament közösségi árutovábbítási rendszer 
vizsgálatára felállított vizsgálóbizottsága által tett ajánlások végrehajtása terén elért 
eredményekről2,

– tekintettel a dohánytermékekre vonatkozó megállapodással (PMI-megállapodás) 
kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000010/2016 – B7-1019/2016),

– tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 
bekezdésére,

mivel az Unió pénzügyi érdekeinek védelme egyike a Bizottság legfőbb prioritásainak, és 
mivel a dohánytermékek illegális kereskedelme, és különösen a csempészett és hamisított 
cigaretták kereskedelme – óvatos becslések szerint – évente több mint 10 milliárd eurós 
bevételkiesést okoz az EU-nak és tagállamainak;

B. mivel a tiltott kereskedelem komoly bűncselekmény, amely hozzájárul a nemzetközi 

1  HL L 127., 2014.4.29., 1. o.
2  HL C 227. E, 2008.9.4., 147. o.
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szervezett bűnözés más tevékenységeinek finanszírozásához, beleértve az ember-, 
kábítószer- és fegyverkereskedelmet, esetenként pedig a terrorista csoportokat is;

C. mivel a PMI-megállapodás fő célja a hamisított PMI-termékek szinte egyeduralmának 
visszaszorítása az illegális uniós dohánypiacon;

D. mivel a PMI-megállapodás 2016. július 9-én lejár;

E. mivel a PMI-megállapodás Bizottság általi technikai értékelése szerint az valóban elérte fő 
célját, azonban megkérdőjelezi ezen eredmény ok-okozati összefüggéseit, és 
hangsúlyozza, hogy a csempészett PMI-termékek mennyiségének csökkenése nem 
vezetett az illegális termékek teljes mennyiségének csökkenéséhez az uniós piacon;

F. mivel a PMI-megállapodás évente közel 1 milliárd dollár évenkénti befizetésből és 62,2 
millió euró lefoglalt áruval kapcsolatos befizetésből származó költségvetési bevételt 
eredményezett, amely megoszlott a Bizottság (kb. 10 %) és a tagállamok között (kb. 90 
%); mivel semmilyen adat nincs arra nézve, hogy a tagállamok hogyan költötték el az 
ilyen megállapodások keretében kapott pénzösszegeket;

G. mivel az illegális dohánykereskedelem jogszabályi kerete és piaci környezete egyaránt 
jelentősen megváltozott a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta, különös tekintettel a 
gyakran csak „olcsó fehérnek” nevezett márkátlan cigaretták elterjedésére és az 
elektromos cigarettákba való folyékony nikotin új piacának fejlődésére;

H. mivel a 2014/40/EU irányelvet megtámadó C-358/14. sz. Lengyelország kontra Európai 
Parlament és Tanács, C-477/14. sz. Pillbox 38 (UK) Limited és C-547/14. sz. Philip 
Morris Brands SARL és mások ügyek jelenleg a Bíróság előtt vannak, és azokat az említett 
dohánygyártóknak a lehető leghamarabb vissza kellene vonniuk;

I. mivel a Bizottság azért kötelezte el magát a WHO FCTC dohánytermékek tiltott 
kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvének ratifikálása mellett, hogy 
felvegye a küzdelmet a dohánytermékek illegális kereskedelme ellen, ami fontos lépés e 
küzdelem jogi keretének megerősítése felé; mivel a Bizottság vállalta, hogy harmadik 
országokat is felkér a jegyzőkönyv ratifikálására;

J. mivel a dohánycsempészet aláássa az EU közegészségügyi politikáit, és azzal jár, hogy a 
tiltott dohánytermékeket számos helyen jelentős illegális árkedvezménnyel vásárolhatják 
meg többek között a fiatalok is; mivel a hamisított cigarettákat nemcsak illegálisan állítják 
elő és importálják, hanem ismeretlen a összetevőket is tartalmaznak, komoly egészségügyi 
kockázatokat okozva ezzel;

1. üdvözli a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló WHO-
jegyzőkönyvet, és kéri a ratifikálási eljárás mihamarabbi véghezvitelét;

2. üdvözli a Bizottságnak a jegyzőkönyv ratifikálására vonatkozó javaslatát, és azon 
kötelezettségvállalását, hogy erre kéri a tagállamokat és harmadik országokat is; 
megjegyzi, hogy eddig 15 ország ratifikálta a jegyzőkönyvet, beleértve öt uniós tagállamot 
is, és hogy az EU most készül ratifikálására; 

3. sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsan raifikálja a jegyzőkönyvet; úgy véli azonban, hogy a 
megállapodás megújítása azt a káros és az elérni kívánt hatással éppen ellentétes üzenetet 
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hordozná a harmadik országok számára, hogy az Unió helytelen kapcsolatot ápol a 
dohányiparral, noha a jegyzőkönyv az ilyen kapcsolatokat egyértelműen tiltja; 

4. úgy véli, hogy a PMI-megállapodás megújítása nem feltétlenül egyeztethető össze az EU-
nak a WHO FCTC 5. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségével, ami ronthatja az 
EU megítélését a dohányzás elleni globális küzdelem vezetőjeként;

5. hangsúlyozza, hogy az WHO FCTC 5. cikke (3) bekezdésének végrehajtására vonatkozó 
iránymutatások kimondják, hogy alapvető és kibékíthetetlen ellentét áll fenn a dohányipar 
és a közegészségügyi politika érdekei között;

6. üdvözli a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a dohánytermék-
irányelv) elfogadását; hangsúlyozza, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv is kötelezi 
jogilag a dohánycégeket, hogy nyomonkövetési rendszereket alakítsanak ki és tartsanak 
fenn, amelyeknek a cigaretták és a sodort dohánytermékek esetében 2019. május 20-ra, az 
összes többi dohánytermék esetében pedig 2024. május 20-ra működésre késznek kell 
lenniük; 

7. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak azonnal lépéseket kell tennie a dohánytermék-irányelv 
valamennyi tagállamban történő teljes körű átültetése érdekében; megjegyzi, hogy számos 
tagállam informálisan tájékoztatta a Bizottságot, hogy az irányelv átültetési folyamatát 
lezárta; felhívja a Bizottságot, hogy a 2016. május 20-i határidő lejárta után adjon teljes 
körű tájékoztatást az átültetés állásáról;

8. emlékeztet rá, hogy a Bizottság 2015 májusában ígéretet tett arra, hogy mihamarabb 
közzéteszi a PMI-vel kötött megállapodásra vonatkozó értékelését; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottság több ízben is elhalasztotta az értékelés közzétételét, amelyre végül 2016. február 
24-én – egy nappal a kérdéssel kapcsolatos parlamenti plenáris vitát megelőzően – került 
sor; határozottan úgy véli, hogy az értékelés ily kései időpontban való közzétételével a 
Bizottság súlyos mulasztást követett el a Parlament és a polgárok iránti átláthatósági 
kötelezettségei tekintetében, veszélyeztetve a Parlament azon képességét, hogy időben 
kifejthesse véleményét e bonyolult és kényes kérdésről; 

9. tudomásul veszi, hogy a Bizottság értékelése szerint a PMI-megállapodás elérte célját, 
hogy csökkenjen a PMI-termékek szinte egyeduralma az illegális uniós dohánypiacon, 
amint azt a tagállamok által lefoglalt eredeti PMI-cigaretták mennyiségének 2006 és 2014 
közötti közel 85 %-os csökkenése is mutatja; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság 
megkérdőjelezi ezen eredmény ok-okozati összefüggéseit, továbbá kiemeli, hogy a PMI-
termékek csempészetének csökkenése nem vezetett az illegális termékek mennyiségének 
általános csökkenéséhez az uniós piacon; megjegyzi, hogy a nagy gyártók hamisított 
termékeinek csempészetét egyre inkább más, többek között jellemzően harmadik 
országokban gyártott, márkátlan („olcsó fehér”) cigaretták csempészete váltotta fel;

10. kiemeli, hogy a PMI-megállapodás 2004-ben, első megkötésekor innovatív eszköz volt az 
illegális dohánykereskedelem kezelése terén, de hangsúlyozza, hogy a piac és a 
szabályozási környezet azóta jelentősen megváltozott; hangsúlyozza, hogy a megállapodás 
nem számol a dohánytermékek tiltott kereskedelmének mára kialakult egyes lényeges 
jellemzőivel, köztük különösen azzal, hogy az illegális kereskedelem nagy részét ma az 
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„olcsó fehér” cigaretták kereskedelme teszi ki; ezért úgy véli, hogy a dohánytermék-
irányelvből és a WHO FCTC jegyzőkönyvéből új jogi keret már ki fog terjedni a PMI-vel 
kötött megállapodás valamennyi elemére;

11. arra a következtetésre jut, hogy a PMI-vel kötött megállapodást nem szabad megújítani, 
meghosszabbítani vagy újratárgyalni; felkéri a Bizottságot, hogy a PMI-megállapodás 
lejártát követően tartózkodjon annak megújításától, meghosszabbításától vagy 
újratárgyalásától;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy még a PMI-megállapodás lejárta előtt uniós szinten hozzon 
meg minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy nyomon lehessen követni a PMI 
dohánytermékeket, továbbá tegyen jogi lépéseket a gyártó termékeinek bármiféle 
jogellenes elkobzásához kapcsolódóan mindaddig, amíg a dohánytermékekről szóló 
irányelv teljes körűen nem érvényesíthető;

13. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a dohánygyártókkal kötött négy megállapodás nem 
foglakozik az „olcsó fehérek” kérdésével; felhívja ezért a Bizottságot, hogy készítsen 
cselekvési tervet az e probléma sürgős kezelését célzó új intézkedésekkel;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy a csempészet és a hamisított termékek elleni küzdelem 
kiegészítő eszközeként terjesszen elő egy további új rendeletet abból a célból, hogy a 
dohányipar által használt nyersdohányra, szűrőkre és papírokra is kiterjedjenek a 
független nyomon követésre és a kellő gondosságra vonatkozó („Ismerd az ügyfeledet”) 
rendelkezések;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egészségügyi Világszervezet 
dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménnyel foglalkozó titkárságának.


