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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Matthew Ball, brit állampolgár által a Dohányipari Dolgozók Szövetsége (TWA)
nevében benyújtott, 0847/2004. számú petíció a 2001/37/EK irányelv 3. cikkének az EU 
dohányiparában dolgozó alkalmazottakra gyakorolt kedvezőtlen hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A kérelmező aggodalmát fejezi ki a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről szóló, 2001/37/EK irányelv 3. cikkének az EU dohányiparában alkalmazottakra 
gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt, mivel szerinte a cikk előírásai a dohányipari munkahelyek 
EU-n kívülre telepítését eredményezik. Egy darlingtoni gyár például már bezárni kényszerült, 
ami miatt 500 munkahely szűnt meg, és az EU egészében további munkahelyek megszűnése 
várható, főként a szállítókra és a helyi gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen következmények 
miatt. A kérelmező hangsúlyozza, hogy ez a rendelkezés az EU a Szerződésben 
megfogalmazott alapvető célkitűzésével, azaz a gazdasági és társadalmi fejlődést és a magas 
szintű foglalkoztatást előmozdító intézkedésekkel ellentétes. Rámutat, hogy az EK- Szerződés 
127. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a közösségi politikák és intézkedések 
meghatározásánál és végrehajtásánál figyelembe kell venni a foglalkoztatás magas szintjének 
célkitűzését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott válasz.

Az alkalmazandó közösségi jogszabályok

A munkajogi szabályokat illetően
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Különböző jogszabályokat érintő közösségi rendelkezések beavatkozhatnak vállalati 
szerkezetalakítás esetén.  

Több irányelv is előírja a dolgozók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt, 
csoportos létszám csökkentés1, illetve vállalkozás vagy üzlet átruházása2 esetén. A 2005. 
márciusában hatályba lépett irányelv3 amely lehetővé teszi az általános információs és 
konzultációs környezetet, a dolgozókkal való információ és a konzultáció megelőzését és 
a folyamatos jellegét támogatja. A 1994. évi irányelv4 amely létrehozza a Európai Üzemi 
Tanácsokat, transznacionális teret nyit a párbeszédre.  

Ezen kívül, a csoportos létszám csökkentésről szóló irányelv továbbá a hatóságok 
hivatalos értesítését, a vállalkozás vagy üzlet átruházásáról szóló irányelv pedig előírja a 
megszerzett jogok megerősítését, a munkaszerződések áthelyezését az engedményezőtől 
az engedményeshez. Ha fizetésképtelen az alkalmazó, a munkavállalók védelméről szóló 
irányelv5 rendelkezéseket tartalmaz a bérkövetelésekre vonatkozó garanciákról. 

Elemzés

A Bizottság úgy véli a jelen petíció a különböző típusú jogszabályok és közösségi 
politikák közötti kapcsolat kérdését teszi fel, valamint azt is kimutatja, hogy a közösségi 
munkajog alkalmazása nem tartozik a felvetett problémához. 

A Bizottság ennek a kérdésnek tudatában van.  Pontosan a változás, a haladéktalan és 
hatékonyabb irányításának gazdasági valamint társadalmi szempontból való fejlesztése 
végett, 2005. március 31-én közleményt6 fogadott el „Szerkezetátalakítás és 
foglalkoztatás” címmel. A közlemény kezdeményezi a partnerséget a változásért bevonva 
abba a szociális partnereket, azzal a céllal, hogy:  

• lépéseket tegyen a versenyképesség strukturális meghatározói felé és sikeressé 
tegye a strukturális reformokat (alkalmazkodás, szakképzés, megelőlegezés ágazati 
szinten, vállalatpolitika)     

  
1A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről – HL L 225, 1998.08.12., 16. o. 
2 A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy 
ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről – HL L 82, 
2001.03.22.,16. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai Közösség 
munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról – HL L 80, 
2002. március 23.
4 A Tanács 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelve az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi 
szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt 
szolgáló eljárás kialakításáról-HL L 254, 1994.09.30.
5 'A Tanács 1980. október 20-i 80/987/EGK irányelve a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók 
védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2002/74/EK 
irányelve (2002. szeptember 23.) a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelv módosításáról
6 COM (2005)120 végleges (2005.3.31)
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• lépéseket tegyen a változások gazdasági és a társadalmi következményei felé 

Ezzel a közleménnyel a Bizottság a különféle közösségi politikák pontosabb azonosítását 
és meghatározását javasolja annak érdekében, hogy könnyebben elébe mehessenek a 
változásoknak és a szerkezetátalakításnak és könnyebben tudjanak alkalmazkodni 
azokhoz. Például, tervezik bizonyos tevékenységi területek fokozott nyomon követését 
annak érdekében, hogy mobilizálják a gazdasági és társadalmi szereplőket az őket érő 
kihívások leküzdése érdekében. Elsősorban ezeknek a kezdeményezéseknek végrehajtása 
érdekében, a Bizottság létrehozott egy, a szerkezetátalakításokkal foglalkozó belső 
munkacsoportot, amelynek első ülését 2005 áprilisában tartották, valamint egy 
szerkezetalakítási fórumot a többi érintett féllel együtt, amelynek első ülésére 2005 
júniusában került sor.     

4. A petíció benyújtójától 2006. március 20-án érkezett megjegyzések.

A Dohányipari Munkavállalók Szövetsége (TWA) úgy véli a 2001/37/EC irányelv 3. cikke 
több ezer EU munkahely elvesztését okozta.  Ez ellentmond az Európai Unió egyik 
legfontosabb céljának amely „a gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint a foglalkoztatottság 
magas szintjének elősegítése”, a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének megfelelően.  Az 
uniós határértékeknek nem megfelelő, exportra gyártott cigarettákra vonatkozó korlátozások 
semmiben nem segítik a belső piac működését, sem az irányelv szándékai szerinti 
közegészségügyi céloknak nem felelnek meg.  Az olyan cigarettákra, amelyeknek az értékei 
meghaladják az EU által előírt határértékeket (10mg kátrány, 1mg nikotin, 10mg 
szénmonoxid) még most is nagy a kereslet az EU-n kívül.  Az EU-ban letelepedett 
dohánygyártó cégek már nem lesznek képesek itteni üzemeikből kielégíteni az ezekre a 
termékekre irányuló keresletet, ezért a külföldre fogják helyezni termelésüket, és a 
munkahelyek kikerülnek Európából. A B.A.T. már bezárt gyárakat Spennymoorban és 
Darlingtonban, és éppen most zár be egy harmadik üzemet Southamptonban ami több ezer 
munkahely megszűnését jelenti. Ehhez adódnak még azok a helyi vállalkozások, amelyek a 
gyáraknak dolgoznak, és függnek azoktól, illetve azok infrastruktúrájától. Azt feltételezték, 
hogy a külső piacok alkalmazkodni fognak az EU előírásainak megfelelő termékekhez.  Ez az 
álláspont tarthatatlan.  A dohánygyártó cégek a belső piacok által diktált korlátozások szerint 
működnek. Habár a dohányipari munkavállalók szövetsége harcolt a 2007-ig tartó tilalomra 
vonatkozó teljes eltérés alkalmazásáért és üdvözölte azt, a mi szándékunk az volt, hogy a 
vállalatok fejleszteni tudják termelésüket és nem az, hogy elveszítsék Unión belüli termelési 
kapacitásukat.

5. A Bizottságtól 2006. október 10-én kapott további válasz.

A petícióban annak az aggálynak adnak hangot, hogy a tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezései közelítéséről szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkének (2) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezések hatályon kívül kerülését követően 
munkahelyek szűnhetnek meg. 
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A petíció benyújtói most a Bizottság segítségét kérik az átmeneti rendelkezések további 
meghosszabbítása érdekében. A Bizottság e tekintetben az alábbiakat kívánja hangsúlyozni.

Az Európai Közösségben gyártott és onnan exportált cigaretták mérgezőanyag-tartalmára 
vonatkozó határértékekkel részletesen foglalkoztak az irányelv előkészítése során az 
együttdöntési eljárásban. Az Európai Parlament és a Tanács végül úgy határozott, hogy a 
kivitelre szánt cigarettákra is a belső piacon érvényes határértékeket kell alkalmazni (kátrány: 
10 mg, nikotin: 1 mg, szén-monoxid: 10 mg cigarettánként).

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. január 1-jéig azzal a céllal léptetett érvénybe 
átmeneti rendelkezéseket, hogy ezzel segítse az iparágat a megváltozott termékjellemzőkhöz 
való alkalmazkodásban.

Azt a döntést, hogy az EU-n belüli gyártásra és a kivitelre ugyanazokat a határértékeket 
alkalmazzák, elsősorban az egészség védelme és a belső piac megkerülésének 
megakadályozása indokolja. Ezen okok nem változtak. 

Emellett az EU a WHO dohányellenőrzésről szóló, immár a világ 130 országa által ratifikált 
keretegyezményének (FCTC) teljes jogú tagjává vált. Az egyezmény arra kötelez bennünket, 
hogy globális politikákat alakítsunk ki a dohányfogyasztás megakadályozására és 
csökkentésére vonatkozóan például a dohánytermékek tartalmának és kibocsátásának 
szabályozása útján. 

Az átmeneti rendelkezések időbeli hatályának további kiterjesztése az irányelv módosítását 
tenné szükségessé, ám erre vonatkozóan a Bizottság jelenleg nem kíván javaslatot tenni.


