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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Krzysztof Andruszkiewicz, lengyel állampolgár által a British American Tobacco 
Polska SA nevében benyújtott 0416/2006. számú petíció a 2001/37/EK irányelv 3. cikke 
által a lengyel dohányipar számára okozott negatív következményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről szóló, 2001. június 5-i 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikke által a lengyel dohányiparra gyakorolt negatív következmények miatt. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy ha e cikk rendelkezéseit betartják, az a munkahelyek harmadik 
országokba történő tömeges áthelyezését fogja eredményezni. Ezzel kapcsolatban 
vállalkozásoknak jó néhány EU-s országban történt bezárására hivatkozik, és úgy véli, hogy 
az irányelv rendelkezései az EK-Szerződés 127. cikkének (2) bekezdésébe ütköznek, amely 
kimondja, hogy a közösségi politikák és intézkedések meghatározásánál és végrehajtásánál 
figyelembe kell venni a foglalkoztatás magas szintjének célkitűzését. Ennélfogva felszólítja az 
Európai Parlamentet annak biztosítására, hogy a 3. cikket töröljék az irányelvből.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 28. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

A petíció benyújtója szerint a dohánytermékek gyártásáról, kiszereléséről és árusításáról szóló 
2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke által a kátrány-, a nikotin- és a 
szénmonoxid-tartalomra vonatkozóan megállapított, megengedett legmagasabb határértékek
miatt munkahelyek szűntek meg. A petíció az irányelv 3. cikkének módosítására törekszik, 
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hogy engedélyezze az Európai Unión kívüli országoknak szánt olyan dohánytermékek 
gyártását, amelyek meghaladják az irányelv 3. cikkében megállapított határértékeket. 

Az Európai Közösségen belül gyártott, de onnan exportált cigarettákban található toxikus 
anyagokra vonatkozó határértékek az irányelv előkészítése során az együttdöntési eljárásban 
alapos megfontolás tárgyát képezték. Az Európai Parlament és a Tanács végül úgy határozott,
hogy ugyanazokat a határértékeket alkalmazza a kivitel és a belső piac vonatkozásában (10 
mg kátrány, 1 mg nikotin, 10 mg szén-monoxid cigarettánként).

Az Európai Parlament és a Tanács úgy határozott, hogy 2007. január 1-jéig átmeneti 
megállapodásokat engedélyez, hogy megkönnyítse az iparág számára a megváltozott 
termékleírásokhoz való alkalmazkodást.

Az arra vonatkozó határozat alapjául, hogy az EU-n belüli gyártás és a kivitel tekintetében 
azonos határértékeket kell alkalmazni, főleg az egészségvédelem és annak szükségessége 
szolgált, hogy a belső piac kijátszását elkerüljék. Ezek az indokok nem változtak. 

Ezenkívül az EU a WHO dohányzásellenes keretegyezményének (FCTC) teljes jogú szerződő 
felévé vált, és ezt eddig a világ 130 országa ratifikálta. Az egyezmény arra kötelez bennünket, 
hogy általános stratégiákat dolgozzunk ki a dohányfogyasztás megakadályozására és 
csökkentésére, például a dohánytermékek összetételének és kibocsátásának szabályozása által. 

A Bizottságnak jelenleg nem áll szándékában, hogy javasolja az irányelv 3. cikkének 
módosítását.


