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Tárgy: A cseh Képviselőház indokolással 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 nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

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

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a cseh Képviselőháznak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE504.386v01-00 2/12 CM\926760HU.doc

HU

MELLÉKLET

A Cseh Köztársaság Parlamentje
KÉPVISELŐHÁZ

2013
Hatodik jogalkotási ciklus

282.

ÁLLÁSFOGLALÁS

az európai ügyekkel foglalkozó bizottság részéről
(2013. január 24-i, 41. ülés) 

a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(18068/12 és COM(2012)0788 dokumentum)
___________________________________________________________________________

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság, miután meghallgatta a mezőgazdasági 
miniszter helyettese, Jaroslava Beneš-Špalková és az egészségügyi miniszter helyettese, 
Dr Ferdinand Polák által ismertetett információkat, valamint Jan Bauer képviselő jelentését, 
és miután eszmecserét folytatott,

el fogadja  az ezen állásfoglalás mellékleteként csatolt véleményt.

aláírás: Jaroslav Lobkowicz aláírás: Jan Bauer
Ellenőr a bizottság részéről előadó és a bizottság elnöke
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A 282. számú állásfoglaláshoz csatolt melléklet

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 javaslat

COM(2012)0788 (18068/12. számú tanácsi dokumentum)
Intézményközi referenciaszám: 2012/0366 (COD)

 Jogalap:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke.

 A Képviselőháznak az európai ügyekkel foglalkozó bizottság által történő megküldés 
időpontja:
2013.1.4.

 A bizottságbeli vizsgálat időpontja:
2013.1.24. (első szakasz)

 Eljárás:
együttdöntés

 A kormány előzetes véleménye (a képviselőházi szabályzat 109a. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően):
A 2013.1.21-i véleményt az ISAP rendszer segítségével 2013.1.23-án továbbították az 
európai ügyekkel foglalkozó bizottságnak.

 Értékelés a szubszidiaritás elve tekintetében:
A COM(2012)0788 irányelvre irányuló javaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének 
(lásd: lentebb).

 Indokolás és tárgy:

A Bizottság adatai szerint a dohányzás a leggyakoribb halálozási ok az Európai Unióban, 
amely elkerülhető lenne: a dohányzás évente 1,5 millió ember halálát okozza az Európai 
Unióban. A becslések szerint valamennyi rák okozta haláleset 25%-a és az összes 
haláleset 15%-a a dohányzáshoz köthető1. Ugyanakkor gyakorlati szempontból nézve a 
dohányipar jelentős munkaadó az Európai Unióban, és a dohányáruk értékesítéséből 
származó bevételek utáni adók ugyancsak a tagállamok költségvetési bevételeinek nem 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, March 2009. Az 
alábbi webcímen is elérhető:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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elhanyagolható részét képezik1. 

A dohánytermékek piacával kapcsolatos uniós hatáskörök alapja az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke (a továbbiakban: EUMSZ) (az EGK-szerződés 
korábbi 100a. cikke, amelyet az Egységes Európai Okmány módosított, az EGK-szerződés 
korábbi 95. cikke, amelyet az Amszterdami Szerződés módosított), és ez nemcsak a belső 
piac megteremtésére és működésének javítására irányul az EUMSZ 114. cikkének (1) 
bekezdésében előírtak szerint, hanem az emberi egészség 114. cikkének (3) bekezdésében 
előírt védelmére is. Ugyanakkor az Európai Bíróság C-376/98. számú, „Német Szövetségi 
Köztársaság kontra Európai Parlament és Tanács” ügyben hozott ítélete kimondja, hogy a 
belső piac létrehozásához és működéséhez „a döntések tekintetében meghatározó a 
közegészség védelme”

Az Európai Unió a 80-as évek végén egy sor irányelv elfogadásával2 szabályozta a 
dohánytermékek kereskedelmét; ezek az irányelvek szabályozták a dohánytermékek 
kátránytartalmát, a rágódohány felhasználását és a dohánytermékek címkézését. A 
jelenleg hatályos jogszabály, nevezetesen a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései
közelítésérő szóló 2001/37/EK irányelv egyesítette és felülvizsgálta a kezdeti elaprózott 
szabályozást.

A dohánytermékek piacának európai szabályozása már hatályban volt, amikor jogalkotási 
aktusait a dohánytermékek gyártói vagy a gyártók érdekeit védő tagállamok az Európai 
Bíróság előtt megtámadták. A kérelmezők által benyújtott érvek sokszínűsége ellenére (a 
kérelmezők általában a szubszidiaritás elve vagy az arányosság elve tiszteletben 
tartásának hiányát, illetve az irányelvnek a TRIPS nemzetközi megállapodásnak való meg 
nem felelését stb. említették) az Európai Bíróság megerősítette a dohánytermékekről szóló 
irányelvnek (és az azt megelőzőeknek) az uniós jognak való megfelelését3. A maguk 
részéről a gyártóknak sikerült eredményeket elérniük a dohánytermékek reklámozására 
vonatkozó szabályozás tekintetében, mivel az Európai Bíróság megsemmisítette a 
dohánytermékek reklámozásáról szóló irányelvet4 a nem megfelelő jogalapválasztás miatt. 
Mindazonáltal emlékeztetünk arra, hogy a dohánytermékek reklámozásának szabályozása 
nem kapcsolódik a dohánytermékekre vonatkozó szabályozáshoz. 

                                               
1 Az Arthur D. Little International vállalat által a Phillip Morris ČR a. s. dohánygyár megrendelésére 
készült, „Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic” („A dohányzás költségvetési 
egyenlege a Cseh Köztársaságban”) című ellentmondásos költség-haszon elemzés szerint a dohányzás 
pénzügyi vonzatai a Cseh Köztársaságban pozitívak: évi 5,815 milliárd a nyereség, figyelembe véve a 
nyugdíjasotthonokkal és a nyugdíjakkal kapcsolatos megtakarításokat és a halandóság növekedésével 
járó megtakarításokat is. Az elemzés az interneten is olvasható:
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 89/622/EGK, 90/239/EGK és 92/41/EGK irányelv
3 C-491/01 „Imperial Tobacco“: a jogalapról: lásd a 42–111. pontokat, az arányosság elvéről: 112 –141. 
pont, a szubszidiaritás elvéről: 173–185. pont, lásd továbbá: C-210/03 „Swedish Match“: a jogalapról:
lásd a 27–45. pontokat, az arányosság elvéről: 46–58. pont, a tulajdonhoz való jogról: 72–74. pont.
4 C-376/98. sz. Németország kontra Európai Parlament és Tanács ügy („Dohányreklám”): 117. és 118. 
pont.
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Tíz év telt el a 2001/37/EK irányelv elfogadása óta, melynek során a dohánytermékek 
piaca bizonyos mértékű fejlődésen ment át, mind a tudományos kutatás, mind a 
nemzetközi jogi kapcsolatok területén. Ennek következtében a Bizottság 
elengedhetetlennek tartja, hogy az e fejleményeket tükröző intézkedéseket fogadjon el a 
dohánytermékek piaca vonatkozásában. A Bizottság ezenkívül az Európai Parlament és a 
Tanács arra irányuló ismételt felhívásaira reagálva is cselekszik, hogy fogadjon el a 
dohánytermékekre vonatkozó meglévő irányelv felülvizsgálatát lehetővé tevő javaslatot. 
A Bizottságnak 2012 őszén javaslatot kellett volna benyújtania, de az eljárást 
felfüggesztették a pontosan ehhez a javaslathoz kapcsolódó korrupciós botrány miatt, 
amely beszennyezte John Dalli biztost és lemondásához vezetett1. 

 Tartalom és hatás:

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 javaslatot (a továbbiakban 
„irányelvre irányuló javaslat”) a Bizottság 2012. december 19-én fogadta el. A javaslat 
négy címet és 29 cikket tartalmaz. 

Az irányelvre irányuló javaslat I. címe az irányelv tárgyának meghatározását tartalmazza, 
mely a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése és az e 
területhez kapcsolódó fő fogalmak meghatározása. Ebben a javaslatban sokkal több a 
fogalommeghatározás, mint a hatályos 2001/37/EK irányelvben (a továbbiakban „hatályos 
irányelv”). Az irányelvre irányuló javaslatban összesen 36 fogalommeghatározás szerepel, 
míg a hatályos jogszabályban csak öt. A javaslat például nem csak általánosan határozza 
meg a dohánytermékeket, hanem meghatározza a szivar, a cigaretta, a szivarka vagy a 
rágódohány fogalmát is. 

Az irányelvre irányuló javaslat II. címe a tulajdonképpeni dohánytermékekről szól, 
nevezetesen a fogyasztók által fogyasztható és akár csak részben dohányból készült 
termékekről. Ezt a területet több alterületre bontották, elsősorban az érthetőség javítása 
érdekében.

 Összetevők és kibocsátás (az irányelvre irányuló javaslat 3–6. cikke)
Az irányelvre irányuló javaslat 3. és 4. cikke átveszi a hatályos irányelv rendelkezéseit a 
megengedett legnagyobb kátrány-, nikotin-, szén-monoxid- és egyéb tartalom, valamint a 
mérési módszerek tekintetében. A javaslat fenntartja továbbá a dohánytermékek gyártóira 
és importőreire vonatkozó azon kötelezettséget, hogy be kell nyújtaniuk egy listát a 

                                               
1 Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálata szerint egy Dalli biztoshoz közel álló máltai 
vállalkozó pénzügyi előnyökre kívánt szert tenni a Swedish Match svéd rágódohánygyártó vállalatnál 
a dohánytermékekre vonatkozó jogalkotási javaslatok különösen a rágódohány exportjának tilalma 
tekintetében történő esetleges befolyásolásáért cserébe. Az OLAF benyújtotta következtetéseit a 
Bizottságnak, majd a következtetések nyomán Dalli biztos lemondott. A máltai hatóságok által 
folytatott vizsgálat folyamatban van (lásd az Európai Bizottság nevében 2012. október 16-án tett 
sajtónyilatkozatot, amely az interneten is elérhető az alábbi címen: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-12-788_en.htm).
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dohánytermékek gyártásában felhasznált összetevőkről. Az újdonság abban rejlik, hogy 
ezen összetevők bejelentéséhez közös elektronikus formátumot hoznak létre (az irányelvre 
irányuló javaslat 5. cikke). 

Az irányelvre irányuló javaslatnak szabályoznia kellene a dohánytermékek összetevőit, 
mivel ilyen szabályozás a hatályos irányelvben nem létezik. Ezt a területet az irányelvre 
irányuló javaslat 6. cikkének megfelelően kellene szabályozni, mivel a 6. cikk (1) 
bekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy megtiltsák a jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek forgalomba hozatalát. Ez a tiltás azonban nem vonatkozik a 
dohánytermékek előállításához nélkülözhetetlen adalékanyagok használatára, amennyiben 
ezek az adalékanyagok nem eredményeznek jellegzetes ízesítésű terméket. Az 
adalékanyagok három csoportját kellene betiltani, nevezetesen az alábbiakat: vitaminok és 
egyéb olyan adalékanyagok, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a dohányterméknek 
kedvező élettani hatása van, vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti; koffein, taurin és 
egyéb olyan adalékanyagok és élénkítő hatású vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul; és a dohányfüstöt elszínező tulajdonságú adalékanyagok. A 
javaslat megtiltja továbbá az ízesítőanyagok használatát a dohánytermékek 
alkotóelemeiben, például a szűrőkben, papírokban, csomagokban, kapszulákban, illetve az 
íz vagy füst intenzitásának megváltoztatását lehetővé tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását. A cigarettáktól, a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékeket mentesíteni kellene e tilalmak alól. Ez 
vonatkozhatna például a szivarokra, szivarkákra vagy a pipadohányra. A Bizottság ezt a 
mentességet azzal indokolja, hogy e termékeket jellemzően idősebb fogyasztók 
használják, míg a javaslat középpontjában a dohánytermékek oly módon történő 
szabályozása áll, hogy a termékek a fiatalokat ne ösztönözzék a dohányzás elkezdésére. 

 Csomagolás és címkézés (az irányelvre irányuló javaslat 7–13. cikke)
Egy másik fontos terület, ahol az irányelvre irányuló javaslattal módosításokat kellene 
bevezetni, a dohánytermékek címkézése és csomagolása. A dohánytermék minden 
csomagolási egységén és minden külső csomagoláson egészségügyi figyelmeztetésnek 
kell szerepelnie annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben a 
terméket forgalomba hozzák. Figyelmeztető szövegből és fényképből álló kombinált 
figyelmeztetéseket (az irányelvre irányuló javaslat 9. cikke) kellene bevezetni. A 
figyelmezetésnek kellene kitöltenie a dohánytermékek csomagolási egysége mind első, 
mind hátsó oldala külső felületének, valamint minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át. 
A hatályos irányelv csak figyelmeztető üzeneteket ír elő. Az irányelvre irányuló javaslat 
elég szigorú szabályokat tartalmaz, melyeknek a kombinált egészségügyi 
figyelmezetéseknek meg kell felelniük. A figyelmeztető üzenetek az irányelvre irányuló 
javaslat I. mellékletében szerepelnek. Ezek az üzenetek azonosak a hatályos irányelvben 
szereplőkkel. A megfelelő színes fényképeket a Bizottság által a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása alapján létrehozott képtárban kell 
meghatározni. Ezenkívül valamennyi külső csomagoláson szerepelnie kellene a 
dohányzásról való leszokással kapcsolatos információknak, például megfelelő 
telefonszámoknak, e-mail címeknek vagy internetes oldalaknak. A csomagolási egységek 
oldalsó felületeinek 50%-át „A dohányzás halált okoz – szokjon le most!” általános 
figyelmeztetésnek és „A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz” tájékoztató 
üzenetnek kell fednie (az irányelvre irányuló javaslat 8. cikke). Ezenkívül a 
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dohánytermékek minden egységcsomagját egyedi azonosítóval és biztonsági elemmel kell 
ellátni az irányelvre irányuló javaslat 14. cikkének megfelelően. 

A javasolt szabályozás tartalmaz néhány kivételt is, például a cigarettáktól és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő, dohányzásra szánt dohánytermékek 
címkézése vonatkozásában (az irányelvre irányuló javaslat 10. cikke). Külön 
szabályozásnak kellene vonatkoznia a füstnélküli dohánytermékek címkézésére (az 
irányelvre irányuló javaslat 11. cikke). Ez a szabályozás részben átvette a hatályos 
irányelv rendelkezéseit. Az újdonság abban áll, hogy az egészségügyi figyelmeztetést 
minden gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére kell nyomtatni. A hatályos irányelv nem 
ír elő ilyen kötelezettséget.

A termékleírás vonatkozásában a javasolt szabályozás sokkal részletesebb és teljesebb (az 
irányelvre irányuló javaslat 12. cikke) a hatályos irányelv 7. cikkében előírtnál, amely 
mindössze arra korlátozódik, hogy a dohánytermékek csomagolásán tiltja olyan szövegek, 
elnevezések, védjegyek és képi megjelölések vagy egyebek feltüntetését, amelyek azt 
jelzik, hogy egy adott dohánytermék kevésbé káros a többinél. Az új szabályozással a 
csomagolási egységek címkézésén és magán a dohányterméken sem szerepelhet egyetlen 
olyan elem vagy jelölés sem, amely a dohányterméket hamis, félrevezető, megtévesztő 
vagy téves benyomás keltésére alkalmas eszközökkel élelmiszerre emlékeztetve vagy 
aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra vagy más adalékanyagra, illetve ezek hiányára 
utalva reklámozza. A javaslat kifejezetten megemlíti, hogy a 7,5 mm átmérőjűnél 
vékonyabb cigarettákat (az úgynevezett „slim” cigarettákat) félrevezetőnek kell tekinteni. 

Az irányelvre irányuló javaslat meghatározza a csomagolási egységek megjelenését és 
tartalmát is (13. cikk). A javaslat szerint a cigaretta csomagolási egysége téglatest alakú, 
és minden csomagnak legalább húsz cigarettát kell tartalmaznia. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége tasak formájú, megszabott méretű füllel, és 
dohánytartalma legalább 40 gramm. A javasolt irányelv továbbá követelményeket 
fogalmaz meg a cigarettásdobozok gyártásához felhasznált anyagokra és azok zárására 
vonatkozóan. A hatályos irányelv nem tartalmaz ilyen szabályozást. 

 Nyomon követhetőség és biztonsági elemek (az irányelvre irányuló javaslat 14. 
cikke)

A hatályos irányelv 5. cikkének (9) bekezdésében írja elő, hogy a dohányterméket a 
termékek azonosíthatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a 
célnak megfelelő bármilyen módon meg kell jelölni a tételszám vagy azzal egyenértékű
azonosítás feltüntetésével, amely a gyártás helyének és idejének meghatározását lehetővé 
teszi az egységcsomagon. Az e rendelkezés alkalmazására szolgáló technikai intézkedések 
elfogadására vonatkozó hatáskört a Bizottságra ruházták, de az eddig még nem élt e 
lehetőséggel.

Az irányelvre irányuló javaslat előírja, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját egyedi azonosítóval jelöljék meg, mely 
lehetővé teszi az olyan szükséges információk megállapítását, mint a gyártás helye és 
időpontja, a gyártó létesítmény, a gyártási műszak vagy a gyártás időpontja (az irányelvre 
irányuló javaslat 14. cikke). Ezenkívül az irányelvre irányuló javaslat világosan módosítja 
a dohánytermékek csomagolásának nyomon követésére és ellenőrzésére vonatkozó 
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európai uniós rendszert, és ez a kiskereskedelem kivételével az egész értékesítési láncra 
vonatkozik. A javaslat előírja, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a dohánytermékek 
gyártói egy független harmadik féllel adattárolási szerződést kössenek. A Bizottság azért 
döntött a független harmadik felek mellett, hogy biztosítsa a rendszer függetlenségét, 
teljes körű átláthatóságát, valamint a Bizottság és a tagállamok számára való 
hozzáférhetőségét. A javaslat előírja továbbá, hogy a dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége az egyedi azonosítón kívül tartalmazzon egy olyan biztonsági 
elemet is, amely lehetővé teszi a termék eredetiségének ellenőrzését. Ez a szabályozás öt 
évig nem alkalmazandó a cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől 
eltérő dohánytermékekre. 

 Szájon át fogyasztott dohánytermékek (az irányelvre irányuló javaslat 15. cikke)
Az irányelvre irányuló javaslat szerint Svédország vonatkozásában a tagállamok Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási okmánya 151. cikkének megfelelően fenntartják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek forgalmazásának tilalmától való eltérést (az 
irányelvre irányuló javaslat 15. cikke, a hatályos irányelv 8. cikke). 

 A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú távértékesítése (az irányelvre 
irányuló javaslat 16. cikke)

A hatályos szabályozás nem vonatkozik a nemzetközi dimenziójú távértékesítésre. Az 
irányelvre irányuló javaslat teljesen új szabályozást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 
nemzetközi dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó kiskereskedelmi egységek milyen 
adatokat kötelesek magukról megadni. Az érintett kiskereskedelmi egységek kötelesek 
regisztráltatni magukat a székhelyük szerinti és a tényleges vagy potenciális fogyasztóik 
szerinti tagállam illetékes hatóságainál. A kiskereskedelmi egységek olyan információkat 
kötelesek például megadni, mint a név vagy cégnév, a tevékenység kezdetének időpontja 
vagy az e célra felhasznált weboldal címe. Ezenkívül a távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző rendszerrel, amely 
ellenőrzi, hogy az értékesítés időpontjában a terméket vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-
e a rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt.

 Új dohánytermék-kategóriák (az irányelvre irányuló javaslat 17. cikke)
A hatályos irányelv nem tartalmaz alkalmazandó rendelkezéseket az új dohánytermék-
kategóriákra vonatkozóan. Az irányelvre irányuló javaslat 2. cikkének 23. pontja szerint a 
dohánytermékek új kategóriáinak az alábbiak minősülnek: a cigaretta, cigarettasodrásra 
szánt dohánytermék, pipadohány, vízipipadohány, szivar, szivarka, rágódohány, 
tüsszentésre szolgáló dohánytermék (tubák) vagy szájon át fogyasztott dohánytermékek 
kategóriájától eltérő dohánytermékek, amelyeket az irányelvre irányuló javaslat hatályba 
lépését követően hoznak forgalomba. Új szabályozásról van szó, melynek célja, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei hat hónappal az adott piacon történő tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően elektronikus formában kötelezően értesítsék az érintett 
tagállamok illetékes hatóságait, amennyiben új kategóriájú dohánytermékeket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a tagállamokban. Az értesítéshez részletes leírást kell 
mellékelni az érintett termékről, valamint információkat kell szolgáltatni a termék 
összetevőiről és kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. Ezenkívül a gyártóknak be kell 
nyújtaniuk az illetékes hatóságoknak például a rendelkezésre álló tudományos kutatásokat 
a termék toxicitására, függőséget okozó tulajdonságára és vonzerejére, különösen a 
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termék összetevőire és kibocsátására vonatkozóan. A szóban forgó cikk azt is előírja, 
hogy a forgalomba hozott, új dohánytermék-kategóriákba tartozó termékeknek meg kell 
felelniük a javasolt irányelvben előírt követelményeknek.

Az irányelvre irányuló javaslat III. címe a nem dohányeredetű anyagokra, nevezetesen a 
nikotintartalmú termékekre (18. cikk) és a dohányzási célú gyógynövénytermékekre (19. 
cikk) vonatkozó szabályozást tartalmazza. Ezek a rendelkezések nem szerepelnek a 
hatályos szabályozásban. 

A nikotintartalmú termékekre vonatkozó szabályozás tekintetében az irányelvre irányuló 
javaslat ezeket a termékeket nikotintartalmuk szerint két kategóriába sorolja. Azon 
termékek, melyek nikotintartalma meghaladja az irányelvre irányuló javaslat 18. cikkében 
rögzített határértéket, csak akkor hozhatók forgalomba, ha azokat az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően engedélyezték. A rögzített határértékek 
alatti mennyiségű nikotint tartalmazó termékekre az irányelvre irányuló javaslat 
vonatkozik, és azokon az alábbi egészségügyi figyelmezetést kell feltüntetni: „Ez a termék 
nikotint tartalmaz és károsíthatja az Ön egészségét”; a figyelmezetés méretét és 
megjelenését az irányelvre irányuló javaslat részletezi. 

A dohányzási célú gyógynövénytermékek nem tartoznak a hatályos irányelv hatálya alá. 
Az irányelvre irányuló javaslat címkézési kötelezettségeket ír elő e termékek 
vonatkozásában, különösen az alábbi egészségügyi üzenet feltüntetését: „Ez a termék 
károsíthatja az Ön egészségét”, amelyet valamennyi csomagolási egységen és minden 
gyűjtőcsomagon fel kell tüntetni. 

Az irányelvre irányuló javaslat IV. címe záró rendelkezéseket tartalmaz, amelyek például 
az együttműködést és a végrehajtást szabályozzák (az irányelvre irányuló javaslat 20. 
cikke). Ez a cím foglalkozik továbbá a bizottsági eljárással (az irányelvre irányuló javaslat 
21. cikke) és a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásával (az irányelvre irányuló 
javaslat 22. cikke). A javaslat különösen és elég részletesen szabályozza a felhatalmazást, 
azaz a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört. Az 
irányelvre irányuló javaslat jelenlegi formájában történő elfogadása esetén a Bizottságra 
ruházná azt a hatáskört, hogy végrehajtási aktusok révén és egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére meghatározza, hogy egy dohánytermék jellegzetes ízesítésű 
dohányterméknek minősül-e (az irányelvre irányuló javaslat 6. cikkének (1) és (2) 
bekezdése), vagy hogy olyan adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékről van-e szó, 
amely a fogyasztás szakaszában a dohánytermék mérgező vagy függőséget okozó hatását 
érzékelhető módon megnöveli (az irányelvre irányuló javaslat 6. cikkének (7) és (8) 
bekezdése). A Bizottság például felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén módosíthatná az 
I. mellékletet, amely a figyelmeztető feliratok listáját tartalmazza (az irányelvre irányuló 
javaslat 9. cikke (3) bekezdésének a) pontja). Az EUMSZ 290. cikke lehetővé teszi, hogy 
felhatalmazást adjanak a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási 
aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
kiegészítik, illetve módosítják. Az alapvető rendelkezések nem képezhetik 
felhatalmazáson alapuló aktusok tárgyát. A javasolt felhatalmazás úgy tűnik, nem felel 
meg az elsődleges jog szabályainak. 
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Az irányelvre irányuló javaslat 24. cikke (2) bekezdésének értelmében a tagállamok 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn vagy vezethetnek be, ha azokat a 
közegészség védelmével kapcsolatos kényszerítő szükségletek indokolják. Az ilyen 
nemzeti rendelkezésekről a Bizottságot előzetesen értesíteni kell.

Az irányelvre irányuló javaslat átültetésével kapcsolatban a tagállamoknak legkésőbb az 
irányelv hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül hatályba kell léptetniük a 
szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. 

 A Cseh Köztársaság kormányának véleménye:

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság által az irányelv kormányszintű vizsgálatával 
megbízott mezőgazdasági miniszter negatív véleményt adott. Különösen ellenzi a 
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek – köztük a mentolos cigaretták – betiltását. Ellenzi 
továbbá a dohányzásra szánt dohánytermékeken feltüntetendő figyelmeztető üzenetek 
méretének növelését, felidézve, hogy nemzetközi egyezmények és az Alapjogi Charta is 
védi az ipari tulajdonjogokat, továbbá ellenzi a képes figyelmeztető üzenetek bevezetését. 
Ezenkívül a miniszter úgy ítéli meg, hogy az Európai Bizottságra ruházott felhatalmazási 
hatáskörök kiterjedése problematikus.

 A javaslat európai uniós intézmények általi vizsgálatának tervezett menetrendje:

Az európai parlamenti javaslat vizsgálatára illetékesként kijelölt bizottság a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI). A 
javaslatot vizsgálni fogja továbbá az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO), a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság (ITRE) is. A javaslat Európai Parlament általi vizsgálatának menetrendje még 
nem ismert. 

 Következtetések:

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság 

1 . jóváhagyja a Cseh Köztársaság kormányának véleményét 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;

2 . e l l e n z i az Európai Bizottságra ruházott felhatalmazási hatáskörök kiterjedését, 
melyek lehetővé teszik számára általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadását;

3 . a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvnek 
megfelelően i n d o k o l á s s a l  e l l á t o t t  v é l e m é n y t  f o g a d  e l a 
szubszidiaritás elvének be nem tartása címén, mivel az irányelv célkitűzései tagállami 
szinten hozott fellépésekkel is elérhetők lennének. Az egészségvédelemmel kapcsolatos 
intézkedések elfogadásának figyelembe kellene vennie a tagállamok közötti 
különbségeket, és azokat a polgárokhoz a lehető legközelebb kellene meghozni, azaz 
tagállami szinten, az EUMSZ 168. cikke (7) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően;
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4 . u t a s í t j a  elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a képviselőházi szabályzatnak 
megfelelően és a Képviselőház elnöke útján a kormánynak, a Szenátus elnökének, az 
Európai Parlament elnökének, az Európai Unió Tanácsa elnökének és az Európai 
Bizottság elnökének;

5. f e l k é r i  a  k o r m á n y t ,  hogy nyújtson neki tájékoztatást e dokumentum Tanács 
előtti elkövetkező vizsgálatainak fejleményeiről;

6. vizsgálat céljából t o v á b b í t j a  az irányelvre irányuló javaslatot az egészségügyi 
bizottságnak.

Aláírás: Jaroslav Lobkowicz aláírás: Jan Bauer
Ellenőr a bizottság részéről előadó és a bizottság elnöke
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Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság 2013. január 24-i 41. 
ülésén elfogadott 282. állásfoglalás következtetései

a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(18068/12 és COM(2012)0788 dokumentum)

Az európai ügyekkel foglalkozó bizottság 

1 . j ó v á h a g y j a  a Cseh Köztársaság kormányának véleményét 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;

2 . e l l e n z i  az Európai Bizottságra ruházott felhatalmazási hatáskörök kiterjedését, 
melyek lehetővé teszik számára általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadását;

3 . a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvnek 
megfelelően i n d o k o l á s s a l  e l l á t o t t  v é l e m é n y t  f o g a d  e l  a 
szubszidiaritás elvének be nem tartása címén, mivel az irányelv célkitűzései tagállami 
szinten hozott fellépésekkel is elérhetők lennének. Az egészségvédelemmel kapcsolatos 
intézkedések elfogadásának figyelembe kellene vennie a tagállamok közötti 
különbségeket, és azokat a polgárokhoz a lehető legközelebb kellene meghozni, azaz 
tagállami szinten, az EUMSZ 168. cikke (7) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően;

4 . u t a s í t j a elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a képviselőházi szabályzatnak 
megfelelően és a Képviselőház elnöke útján a kormánynak, a Szenátus elnökének, az 
Európai Parlament elnökének, az Európai Unió Tanácsa elnökének és az Európai 
Bizottság elnökének;

5. f e l k é r i  a  k o r m á n y t ,  hogy nyújtson neki tájékoztatást e dokumentum Tanács 
előtti elkövetkező vizsgálatainak fejleményeiről;

6. vizsgálat céljából t o v á b b í t j a az irányelvre irányuló javaslatot az Egészségügyi 
Bizottságnak.


