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Tárgy: a román képviselőház indoklással ellátott véleménye a tagállamoknak a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított nyolc héten belül 
bármely nemzeti parlament indokolt véleményt küldhet az Európai Parlament, a Tanács, 
illetve a Bizottság elnökének, amelyben ismerteti azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartja összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a román képviselőház fenti javaslatról szóló, 
indoklással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNY

a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak
a szubszidiaritás és az arányosság elvével való összeegyeztethetetlenségéről

COM(2012)0788

tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, különösen az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 
12. cikkére, valamint a Szerződéshez csatolt 1. és 2. jegyzőkönyvre,

tekintettel Románia újra közzétett Alkotmányára, különösen annak 148. cikkére,

tekintettel a Képviselőház 11/2011. számú határozatára,

tekintettel a kormány 2013. február 18-i kormányzati megjegyzésében kifejezett álláspontjára,

tekintettel a Képviselőház Állandó Bizottságának 2013. február 26-i jóváhagyására,

a Képviselőház a 2011. április 27-i 11/2011. sz. képviselőházi határozat 40. cikkének előírásai 
szerint elfogadja az alábbi indoklással ellátott véleményt:

(1) Elismerve az irányelvtervezet előírásainak jelentőségét az Európai Uniónak a lakosság 
jólétére irányuló általános célkitűzése (az EUSZ 3. cikke), valamint az Európa 2020 stratégia 
teljesítésére vonatkozóan, ugyanis a lakosság egészségvédelme és hosszabb távú aktivitása, 
valamint a lakosság támogatása az elkerülhető betegségek és korai elhalálozások 
megelőzésében pozitív befolyást gyakorol majd a termelékenységre és a versenyképességre.

(2) Üdvözölve a dohánytermékek fogyasztása szempontjából kiszolgáltatott csoportok, 
elsősorban a fiatalok és a nők védelmére vonatkozó szabályozási szándékot, amelynek célja a 
jobb általános egészségi szint biztosítása az Unió egész területén.

(3) Figyelembe véve a tényt, hogy az Európai Bizottság felmérései szerint az európai 
polgárok – különösen a fiatalok – körében továbbra is magas a dohányosok aránya, a 28%-ot 
is eléri.

(4) Elismerve a megtévesztő reklám kategóriájába sorolható gyakorlatokra való 
figyelemfelhívás szükségességét.

Mindezek ellenére a Képviselőház jelentős fenntartásokkal kezeli a következőket:

1. az Európai Bizottság felhatalmazása delegált jogi aktusok elfogadására 16 esetben, ugyanis 
tartalmuk folytán ezek más, az irányelvtervezet kifejezett céljától különböző normákat 
határozhatnak meg, és de jure korlátozzák a tagállamok szintjén történő szabályozást, noha itt 
a polgárokhoz közelebbi szinten kerülne sor a döntéshozásra.
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2. Annak a ténynek az alátámasztására hozott érvek, amely szerint a javasolt kiegészítő 
előírások a dohányfogyasztás csökkenéséhez vezetnének, miközben nem vizsgálták 
kellőképpen a fogyasztás rugalmasságára irányuló szempontokat, vagyis azt, hogy az új 
irányelv által betiltott cigarettát, például ízesített vagy slim terméket fogyasztó személy más, 
adott esetben károsabb dohánytermékek felé fordulhat. Ezen túlmenően minden tagállam 
megtilthatja egy adott védjegy bejegyzését, ha az megtévesztő, és ez elegendő garanciának 
tekinthető.

3. Az új tilalmak csökkent elfogadási aránya az európai polgárok körében, ahogyan az a 
konzultáció eredményéből is kiderül. 

4. A slim cigarettáknak a megtévesztő reklámmal rendelkező termékek kategóriájába való 
besorolása, ezt ugyanis egyébként is megfelelően jelzik; a nőkre gyakorolt megkülönböztetett, 
sőt elfogadott hatásukat az egyes tagállamok fogyasztási szokásai szerint kell leküzdeni, az 
Unió beavatkozása csak csökkentené az állami szinten hozott effajta intézkedések
hatékonyságát. Ehhez hasonlóan az attraktivitás kultúrától való függősége mellett szólnak a 
Bizottság által a javaslat hatásait vizsgáló tanulmányok.

5. A cigarettás dobozok kocka formájának előírása, ami inkább a gyártás számára kedvező 
szabványosítási elem, semmint a megtévesztő reklámok elleni megelőző intézkedés, 
következésképpen ezt a gyártók döntésére kellene bízni.

6. A javaslat 16. cikke a távértékesítők számára új regisztrációs kötelezettségeket ír elő, mind 
a székhelyük szerinti tagállamban, mind pedig azokban a tagállamokban, ahol potenciális
fogyasztóik vannak, ez pedig befolyással van a szabad versenyre. Ezek a kötelezettségek 
meghaladják a szükséges mértéket, és túlmutatnak az elérendő célon.

7. Ezen túlmenően minden egyes tagállam sajátos regisztrációs kötelezettségeket írhatna elő 
az egyes termékkategóriák jellegétől és méretétől, a fogyasztási szokásoktól és azok területi 
megoszlásától függően.

8. Az a tény, hogy egy dohánytermékben megközelítőleg 40 különböző adalék található, 
gyakorlatilag lehetetlenné teszi a termék egészségre gyakorolt szinergikus hatásának vagy 
annak felmérését, hogy az adalékok és a feldolgozott dohány bizonyos keveréke árthat az 
egészségnek, ezért ez vagy a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanis kizárólag a tagállamok
állapíthatják meg a terület kutatási prioritásait az adott államra jellemző fogyasztási struktúra 
alapján, vagy pedig az Unió szintjén kerül majd meghatározásra a jövőbeli kutatások alapján. 

9. A javasolt értesítési kötelezettségek (17. cikk) eljárási, adminisztratív természetűek, és 
nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ezeket ne lehetne megkülönböztetett módon, az egyes 
tagállamok szintjén hozott intézkedésekkel előírni; az irányelvnek az értesítés célkitűzésének 
meghatározására kellene korlátozódnia, nem pedig a nemzeti szintű módszertan helyébe 
lépnie.

10. A védjegyekről szóló romániai jogszabályok szerint (a védjegyekről és a földrajzi 
jelzésekről szóló 84/1998. sz. törvény) a védett márka kizárólagos használati joga a védjegy 
tulajdonosát illeti. Az ipari tulajdon védelmével kapcsolatos Párizsi Egyezmény, amelynek
Románia is részes fele, ugyanezt a jogot érvényesíti, illetve a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásáról szóló, 1994. április 15-i megállapodás, amely a Kereskedelmi 
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Világszervezet létrehozásáról szóló Marrakech-i Egyezmény 1.c. mellékletében található, 
szintén ugyanazt az alapelvet határozza meg. Következésképpen Romániának, illetve 
valószínűleg más tagállamoknak is magyarázatot kellene adniuk a szóban forgó jog 
korlátozására, ez a magyarázat pedig nem szerepel az irányelv dokumentációjában. 

Az 1–10. pontban megjelölt indokok alapján a Képviselőház úgy határozott, hogy indoklással 
ellátott véleményt bocsát ki arról, hogy az irányelvtervezet nem felel meg a szubszidiaritás 
elvének.

Ezen indoklással ellátott vélemény címzettje Románia Kormánya, az Európai Parlament 
elnöke, a Tanács, valamint az Európai Bizottság elnöke.

ELNÖK,

Valeriu Stefan Zganea


