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Tárgy: A görög parlament 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 görög parlament fent megjelölt javaslatról szóló, 
indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A görög parlament európai ügyekkel foglalkozó állandó különbizottsága, 
állandó Szociális Bizottsága, valamint állandó Termelési és Kereskedelmi 

Bizottsága

a parlament alelnöke, Joánnisz Tragákisz elnökletével 2013. február 20-án, 
szerdán együttes ülést tartott annak érdekében, hogy megvizsgálja 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 (COM (2012)0788).

 A fent említett bizottságok tagjai, tekintetbe véve

– az irányelvre irányuló javaslat szövegét,

– az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési és Élelmiszerügyi 
Minisztérium tájékoztató feljegyzéseit,

– Andreasz Likurendzosz egészségügyi miniszter szóbeli észrevételeit,

– Hrisztina Papanikolau közegészségügyi államtitkár szóbeli észrevételeit,

– Dimitrisz Melász vidékfejlesztési és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
államtitkár szóbeli észrevételeit,

egyhangúlag az alábbi véleményt fogadták el:

Jogalap

A 2001/37/EK irányelvet felülvizsgáló irányelvre irányuló javaslat átfogó célja a 
belső piac működésének javítása, és különösen a) a már harmonizált területek 
aktualizálása, b) a dohánytermékekről szóló irányelv által még nem 
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szabályozott, különböző termékekkel kapcsolatos intézkedések vizsgálata, 
valamint c) annak biztosítása, hogy ne játsszák ki az irányelv rendelkezéseit a 
dohánytermékekről szóló irányelvnek nem megfelelő termékek forgalomba 
hozatalával. Következésképpen az EUMSZ 114. cikke mint jogalap 
megválasztása helyénvaló. Mivel az egészség védelme csak mellékesen – a 114. 
cikk (3) bekezdésére való hivatkozással – szerepel, nem pedig fő célként, a 
Bizottságnak a 114. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott javaslatokban 
törekednie kell az egészség legmagasabb szintű védelmének biztosítására.  

Álláspontok – észrevételek

Az irányelvre irányuló javaslat rendelkezéseit illetően a következőket kell 
megjegyezni:

 Konkrét termékek tilalma (12. cikk)
Az irányelvre irányuló javaslat olyan, félrevezetőnek tekintett konkrét 
dohánytermékek betiltását irányozza elő, mint a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű 
vagy a mentolos ízű cigaretták. Ugyanakkor a vonatkozó tanulmányokból 
nem derül ki, hogy ezek az intézkedések elősegítenék az irányelv céljainak 
elérését. Éppen ellenkezőleg, beleavatkoznak a belső piac működésébe és a 
dohányipari ágazaton belüli szabad versenybe, hiszen bizonyos, hogy a 
dohányosok vagy általánosan elterjedt átmérőjű – következésképpen a nagy 
dohányipari cégek által gyártott – dohánytermékeket fognak választani 
cigarettaszükségleteik kielégítéséhez, vagy olyan, feketepiaci termékekhez 
fognak folyamodni, amelyek nem felelnek meg az európai dohányipar 
működése tekintetében meghatározó minőségellenőrzési eljárásoknak, és 
adott esetben károsabbak a dohányosok egészségére nézve. A 
feketekereskedelem erősödésének egyik mellékkövetkezménye pedig az 
állami bevételek csökkenése. 
Megjegyzendő, hogy a felülvizsgálat alatt álló irányelvre irányuló javaslatok 
a nyilvános konzultáció szakaszában eredetileg nem tartalmazták ezt a 
rendelkezést, ami szemben áll az Európai Bizottság által előirányzott 
intelligens szabályozással. Emiatt a gyakorlatban az érdekelt feleknek nem 
volt lehetőségük arra, hogy erre vonatkozóan megfogalmazzák érveiket.
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 Szöveges figyelmeztetések a csomagolásokon – kombinált egészségügyi 
figyelmeztetések – minimális méretek előírása – fényképek alkalmazása (8. 
és 9. cikk)
Az irányelvjavaslat által arra vonatkozóan bevezetendő szabályozás, hogy 
mekkora felületet kell kitöltenie a figyelmeztető címkének és milyen 
minimális méretben kell feltüntetni a figyelmeztetéseket, a csomagolások 
teljes mértékű szabványosításának és következésképpen konkrét 
csomagolástípusok megszüntetésének irányba visz, ami semmilyen módon 
nem járul hozzá a javasolt irányelv céljainak eléréséhez. Éppen ellenkezőleg, 
a dobozok méretének egységesítése és ezzel egyidejűleg annak előírása, hogy 
a csomagolás felületének 75%-át fényképeknek kell kitölteniük, a verseny 
további torzulásához vezet, mivel a multinacionális vállalatok márkáinak 
kedvez. Ha eltűnnek a csomagolások közötti különbségek és nem lehet 
reklámozni a bejegyzett kereskedelmi márkákat, akkor a verseny – a 
dohányminőség és tágabb értelemben véve a közegészség rovására – az árak 
szintjére fog korlátozódni. (Az Eurobarométer szerint a konkrét termék 
kiválasztását az alábbi tényezők befolyásolják: a) a dohány íze, b) a konkrét 
márka, c) az ár, d) a nikotin-, a kátrány- és a szén-monoxid-tartalom, 
valamint e) a csomagolás.)
Megjegyzendő, hogy nyilvános konzultációt a figyelmeztető jelzések 
minimális méretével kapcsolatos előírásról sem folytattak.
 A nyomon követhetőségre és a biztonsági elemekre vonatkozó 
rendelkezések
Az irányelvre irányuló javaslat 14. cikkének rendelkezései túllépik a 
dohánytermékek illegális kereskedelmének megszüntetéséről szóló – az 
Egészségügyi Világszervezet által 2012 novemberében, az Európai Unió 
meghatározó részvételével elfogadott – jegyzőkönyv vonatkozó előírásait.
 Értesítés új dohánytermék-kategóriákról (17. cikk)
Az irányelvre irányuló javaslat bizonyos feltételek mellett engedélyezi új 
dohánytermékek forgalmazását, ugyanakkor tiltja annak feltüntetését, hogy 
azok kevésbé károsak a dohányosok egészségére, még ha ez bizonyított is. 
Ez a tilalom szemben áll a javaslat másodlagos céljával, azaz az 
egészségvédelem magas szintjének elérésével, mivel akadályozza a 
dohányosok egészségére kevésbé káros termékek fejlesztésére irányuló 
innovációt.
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Az arányosság elve

Fenntartásokat kell megfogalmaznunk az arányosság elvének betartásával 
kapcsolatban, azaz a tekintetben, hogy nem lehetne-e enyhébb intézkedésekkel 
is hasonló eredményeket elérni. Így például a mentolos ízű vagy a 7,5 mm-nél 
kisebb átmérőjű cigaretták megszüntetésével kapcsolatos rendelkezés esetében 
nem bizonyított, hogy a dobozokon elhelyezett, megfelelő figyelmeztető 
jelzésekkel el lehet oszlatni a félrevezető termékekkel kapcsolatos aggályokat. 

A szubszidiaritás elve

A szubszidiaritás elve tekintetében az alábbiakat kell megvizsgálni: a) vannak-e 
olyan lényegi különbségek a 27 uniós tagállam dohányra vonatkozó nemzeti 
politikái között, amelyek tekintetében harmonizációra van szükség, és b) 
elősegítik-e a felülvizsgált javaslat által bevezetendő intézkedések a kitűzött cél 
elérését, azaz a belső piac működésének javítását.

Az irányelvre irányuló javaslat indokolásában és a hatásvizsgálatban is említett 
adatokból nem derül ki, hogy a nemzeti politikák közötti különbségek olyan 
lényegesek lennének, hogy megalapozott aggodalmak merülhetnének fel a belső 
piac működésével kapcsolatban, és következésképpen indokolt lenne az uniós 
jogalkotó beavatkozása. Ez például akkor fordulna elő, ha bizonyos 
dohánytermékek egyes országban be lennének tiltva, míg másokban szabadon 
forgalmazhatóak lennének, vagy ha a dohánytermékek csomagolásai 
országonként annyira különböznének, hogy az alátámasztaná, hogy a 
korlátozások bevezetésének hiányában veszélyben lenne a belső piac működése. 
Ilyen körülmények fennállására sem az indokolás, sem az Európai Bizottság 
hatástanulmánya nem utal.

Az indokolás megemlíti, hogy a nyilvános konzultáció során kapott mennyiségi 
adatok alakulására döntően hatottak a dohánytermékekről szóló irányelv 
megreformált előírásaival szembeni mobilizáló kampányok, valamint hivatkozik 
a 2012 májusában közzétett legutóbbi Eurobarométer felmérésre, amely szerint 
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az uniós polgárok nagyrészt támogatják a dohányzásellenőrzési intézkedések 
elfogadását. Ugyanezen felmérésben például arra a kérdésre, hogy 
befolyásolják-e a cigarettásdobozokon található figyelmeztetések a fogyasztók 
dohányzáshoz való hozzáállását, a válaszadók 65%-a nemmel válaszolt, míg 
arra a kérdésre, hogy eltántorítják-e a fiatalokat a dohányzástól az említett 
figyelmeztetések a válaszadók 70%-a szintén nemleges választ adott. A 
felmérésből kiderül, hogy maguk az állampolgárok szerint a 
dohányzásellenőrzési intézkedésekre feltétlenül szükség van, ugyanakkor a 
Bizottság által a felülvizsgált javaslatban választott intézkedésekkel nem érhető 
el az egészség legmagasabb szintű védelmének biztosításával kapcsolatos cél.   

Emellett azonban az irányelvre irányuló javaslat elsődleges célját, azaz a piac 
működésének javítását illetően is elmondható, hogy a jogalkotási javaslat több –
a fentiekben részletesen tárgyalt – rendelkezése nemhogy nem teremt egyenlő 
versenyfeltételeket a piacon, hanem éppen ellenkezőleg, torzítja a versenyt, és 
bomlasztja a közös piacot. 

Ezenfelül a 24. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi a nemzeti jogalkotó számára, 
hogy az irányelvre irányuló javaslat előírásainál szigorúbb rendelkezéseket írjon 
elő, ami egyértelműen ellentétben áll a nemzeti politikák harmonizálására 
vonatkozó alapvető célkitűzéssel. 

Végezetül a javaslat nagy számban (16 esetben) ír elő az Európai Bizottság által 
elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek közül több is a 
jogalkotási javaslat olyan alapvető elemeit érintené, mint például a megengedett 
legmagasabb nikotin-, kátrány- és szén-monoxid-tartalom kiigazítása. Az 
alapvető jogalkotási rendelkezésekkel kapcsolatos hatáskörök ilyen teljes körű 
és végleges átruházása ellentétes az EUMSZ 290. cikkével.

Következésképpen az irányelvre irányuló javaslat a jelenlegi formájában nem 
felel meg a szubszidiaritás elvének, emellett sem az indokolásból, sem pedig a 
hatásvizsgálatból nem tűnik ki, hogy a kitűzött célokat az Európai Unió szintjén 
hatékonyabban lehetne elérni. 


