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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a tagállamoknak a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
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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 svéd parlamentnek a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából megvizsgálta a 
tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 
irányelvre irányuló bizottsági javaslatot (COM(2012)0788), amellyel szociális bizottságának 
2012/13:SoU17. számú véleménye foglalkozik.

A Bizottság irányelvre irányuló felülvizsgált javaslatában fenntartotta a tubák Svédországon 
kívüli tagállamokban való forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalmat (15. cikk).

A dohánytermékekről szóló irányelvnek azon dohánytermékekre célszerű kiterjednie, 
amelyek a közös európai piacon szabadon értékesíthetők. A svéd parlament ennek alapján úgy 
ítéli meg, hogy a tubák szabályozásának nemzeti hatáskörbe kellene tartoznia, 
következésképpen az irányelv hatályának a tubákra nem kellene kiterjednie.

A svéd parlament ezért úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslatának érintett részei a jelenlegi 
formájukban nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének.

A javaslat többi részét illetően a svéd parlament úgy ítéli meg, hogy azok nem sértik a 
szubszidiaritás elvét.
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Szociális Bizottság, 2012/13:SoU17. sz. vélemény

A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslat vizsgálata a 
szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából

Összegzés

A Szociális Bizottság e véleményében 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) vizsgálja. A javaslat az Unió dohánytermékekről szóló 
jelenlegi 2001/37/EK irányelvének felülvizsgálata.

A dohánytermékekről szóló irányelvnek a bizottság véleménye szerint azon 
dohánytermékekre célszerű kiterjednie, amelyek a közös európai piacon szabadon 
értékesíthetők. A bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy a Bizottság irányelvre irányuló 
javaslatában továbbra is szerepel a tubák Svédországon kívüli tagállamokban való 
forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalom. A bizottság ennek alapján úgy ítéli meg, 
hogy a tubák szabályozását nemzeti hatáskörbe tartozónak kellene tekinteni, 
következésképpen az irányelv hatályának a tubákra nem kellene kiterjednie.

A bizottság megítélése szerint a Bizottság javaslatának érintett részei a jelenlegi formájukban 
sértik a szubszidiaritás elvét. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a svéd parlament eljárási 
szabályzata 10. fejezetének 6.§-ával összhangban indokolással ellátott véleményt nyújtson be 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

A bizottság szerint a Bizottság javaslatának többi része nem sérti a szubszidiaritás elvét. 

A bizottság azt javasolja, hogy az ügyről egyetlen halasztás után szülessen döntés. 

A bizottság parlamenti határozatra irányuló javaslata

A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatáról szóló bizottsági javaslat vizsgálata a 
szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából

A parlament úgy határoz, hogy a 2. mellékletben foglalt szövegű, indokolással ellátott 
véleményt nyújt be az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

A bizottság azt javasolja, hogy az ügyről egyetlen halasztás után szülessen döntés. 

Stockholm, 2013. február 19. 

A Szociális Bizottság nevében 

Anders W. Jonsson

A határozathozatalban az alábbi képviselők vettek részt: Anders W. Jonsson (C), Lena 
Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B. Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann 
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Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), 
Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson 
(KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) és Solveig Zander (C).

Az ügy részletezése

Az ügy és annak előkészítése

A svéd parlament lehetőséget kapott arra, hogy 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) indokolással ellátott véleményt készítsen.

A plenáris ülés a bizottsági javaslatot 2013. január 7-én a Szociális Bizottsághoz utalta. Az 
indokolással ellátott vélemény benyújtásának határideje 2013. március 4.

A kormány a COM(2012)0788 dokumentum alapján 2013. január 24-én feljegyzést terjesztett 
a parlament elé.

Ragnwi Marcelind államtitkár 2013. február 12-én tájékoztatta a bizottságot a kormány 
dohánytermékekről szóló irányelvvel kapcsolatos álláspontjáról és további munkájáról.

A javaslat lényegi tartalma

Háttér

Az Unió dohánytermékekről szóló jelenlegi 2001/37/EK irányelvét 2001-ben fogadták el a 
dohányfogyasztás csökkentése céljából.

A Bizottság 2012. december 19-én ismertette a dohánytermékekről szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatát. Az irányelv felülvizsgálatának fő célja az uniós belső 
piac működésének javítása. A Bizottság szerint a munka kiindulópontja az volt, hogy az 
emberi egészség magas szintű védelmét kell elérni. A javaslat azt állítja a középpontba, hogy 
kevesebb fiatal kezdjen dohánytermékeket fogyasztani, valamint hogy javuljon a 
fogyasztóvédelem. Az emberek számára például korrekt tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy 
a dohányfogyasztás milyen egészségügyi következményekkel járhat.

Egyes területeken (pl. a dohánytermékek megengedett kátránytartalma esetében) a javaslat 
nem tartalmaz új szabályokat. A legtöbb más területen ugyanakkor a jelenlegi rendelkezések 
jelentős módosítását javasolják, pl. a dohánytermékekben megengedett ízadalékok esetében. 
Emellett a javaslat szerint az irányelv hatálya kiterjedne olyan területekre – pl. a dohányzási 
célú gyógynövénytermékekre – is, amelyek a jelenlegi irányelvben nem szerepeltek.

A dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv felülvizsgálata öt területre koncentrál: 1) a 
füstnélküli dohánytermékekre és a termékkör kiterjesztésére (vagyis a nikotintartalmú 
termékekre és a dohányzási célú gyógynövénytermékekre), 2) a csomagolásra és címkézésre, 
3) az összetevőkre/adalékanyagokra, 4) a nemzetközi (dimenziójú) távértékesítésre és 5) a 
nyomon követhetőségre és a biztonsági elemekre.

A tubák értékesítése (15. cikk)
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A javaslat 15. cikke értelmében a tagállamoknak Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási okmánya 151. cikkének sérelme nélkül meg kell tiltaniuk a szájon át 
fogyasztható dohánytermékek forgalmazását. E jogi aktus révén Svédország mentességgel bír 
e tilalom alól.

A Bizottság álláspontja szerint nem tekinthető indokoltnak a jelenlegi, eredetileg 1992-ben 
bevezetett tilalom feloldása, amely belső piaci szempontból indokolt volt, mivel három 
tagállam már betiltotta a szájon át fogyasztott dohánytermékeket, vagy bejelentette a tilalmat 
a termék káros és függőséget okozó hatásai miatt. Az adott időpontban a szájon át fogyasztott 
dohánytermékeket egyes tagállamok piacán a fiatalok számára vonzó módon kezdték 
forgalmazni. A szájon át fogyasztott dohánytermékek káros hatásait a Bizottság új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága megerősítette. Tekintettel a 
szájon át fogyasztott dohánytermékek folyamatos fejlesztésére, mindenekelőtt a svéd piacon 
jelen lévő, jelentős mértékben ízesített és vonzó csomagolásban kiszerelt, szájon át 
fogyasztott dohánytermékekre, a Bizottság szerint fennáll annak a kockázata, hogy új 
fogyasztók, köztük fiatalok kezdik el fogyasztani ezt a terméket (és más dohánytermékeket).

A jelenlegi tilalmat az Európai Unió Bírósága 2004-ben arányosnak találta a következők 
alapján: káros hatások, a szájon át fogyasztott dohánytermékek mint a cigaretta helyettesítő 
termékeivel kapcsolatos bizonytalanságok, a nikotin függőséget okozó és toxikus 
tulajdonságai, a szájon át fogyasztott dohánytermékek jelentette kockázati potenciál a fiatalok 
tekintetében, valamint a termék jelentette újdonság (C-434/02. sz., Arnold André GmbH & 
Co. KG kontra Landrat des Kreises Herford ügy, EBHT 2004., I-11825). A Bizottság szerint 
ez az indokolás ma is érvényes.

A kormány előzetes álláspontja

A kormány 2012/13:FPM51. számú feljegyzése értelmében a kormány üdvözli, hogy a 
Bizottság ígéretéhez híven 2012-ben ismertette a dohánytermékekről szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatát. A kormány megítélése szerint az irányelv felülvizsgálata 
hozzájárulhat a fogyasztóvédelem erősödéséhez, a célzottabb termékfejlesztéshez és az 
egyértelműbb szabályozáshoz, amelyben az iparág felelőssége pontosabban körvonalazódik, a 
hatóságok ellenőrző funkciója pedig fokozódik és egyértelműbbé válik.

A kormány egységes és felelősségteljes szabályozást kíván elérni, amely valamennyi 
dohánytermékre kiterjed. Az egységes és felelősségteljes dohányszabályozás egyrészt azt 
jelenti, hogy az emberi egészség magas szintű védelmére összpontosítva lehetőséget biztosít a 
dohánytermékek jelenleginél szigorúbb szabályozására, másrészt pedig azt, hogy egy-egy 
konkrét dohánytermék esetében nincs szükség tilalom formájában való külön szabályozásra. 
A kormány elégedettségét fejezi különösen amiatt, hogy a javaslat célja a dohányfogyasztás 
visszaszorítása a fiatalok körében, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók korrekt 
tájékoztatásban részesüljenek a dohányfogyasztásból eredő egészségügyi kockázatokról. A 
kormány pozitívan értékeli azt is, hogy a Bizottság egyes termékeken képek formájában 
javasol bevezetni kötelező egészségügyi figyelmeztetéseket. A kormány összességében úgy 
ítéli meg, hogy számos javaslat javítja a dohányzás okozta károk csökkentésének, és az uniós 
polgárok számára a fogyasztóvédelem javításának feltételeit.

A kormány ugyanakkor úgy véli, hogy a javaslat egyes részeit, többek között az összetevők és 
az adalékok szabályozása tekintetében még pontosítani lehetne.
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A kormány sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság javasolja egyes dohánytermékek egyedi 
szabályozását például azáltal, hogy fenntartaná a tubáknak a közös európai piacon, a 
Svédországon kívüli tagállamokban való forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalmat. 
A kormány szívesebben fogadná, ha a Bizottság javaslata egy valamennyi dohánytermékre 
kiterjedő, egységes és felelősségteljes szabályzásra irányulna. Az egységes szabályozás 
elősegíti, hogy valamennyi dohányterméket ugyanazon kritériumok alapján ítéljék meg, és a 
kormány megítélése szerint erre kell törekedni. A kormány hangsúlyozza, hogy Svédország a 
csatlakozási szerződésben/aktusban állandó (időben nem korlátozott) mentességet kapott, 
amely a svédek számára engedélyezi a tubákolást.

A feljegyzésből kitűnik, hogy a kormány részletesen elemzi majd a Bizottság által 
előterjesztett javaslatot. Ez kiterjed majd többek között a dohánytermékekben használt 
adalékokra, a tubáknak a közös európai piacon, a Svédországon kívüli tagállamokban való 
forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalomra, valamint a figyelmeztető feliratokra és 
képekre vonatkozó új szabályokra.

A bizottsági vizsgálat

Bevezetés

A szubszidiaritás elvét az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke szabályozza. E cikk 
értelmében azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió 
csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a 
tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme 
vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló, a Lisszaboni Szerződéshez 
csatolt jegyzőkönyv értelmében az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács a 
jogalkotási aktusok tervezeteit megküldi a nemzeti parlamenteknek annak érdekében, hogy 
azok állást tudjanak foglalni a javaslatok szubszidiaritás elvével való 
összeegyeztethetőségéről. A svéd parlamentnek eljárási szabályzata 10. fejezetének 6.§-ával 
összhangban meg kell vizsgálnia, hogy a jogalkotási aktus ellentétes-e ezzel az elvvel.

Amennyiben a nemzeti parlament megítélése szerint a javaslat sérti a szóban forgó elvet, 
úgynevezett indokolással ellátott véleményt jogosult benyújtani az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság elnökének. E véleményt az attól a naptól számított nyolc héten belül 
kell benyújtani, amelyen a javaslat az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állt. 
A bizottság legalább öt tagjának kérésére a bizottságnak véleményt kell nyilvánítania a 
plenáris ülés számára.

A szubszidiaritás elvének alkalmazása a konkrét ügyben 

A Bizottság értékelése

A Bizottság jelzi, hogy néhány, a javaslatban szabályozott területet már harmonizáltak, de a 
piaci, tudományos és nemzetközi változásokkal, illetve fejlődéssel összhangban aktualizálni 
kell őket. Más releváns területekre különböző jogi megközelítések vonatkoznak, ami a belső 
piac működésében akadályokhoz vezetett. A címkézés és az összetevők vonatkozásában 
például a tagállamok közötti különböző szabályozás következtében az ágazatnak a különböző 
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piacokra eltérő termékskálát kell előállítania. Csak az uniós szintű, harmonizált megközelítés 
szüntetheti meg a nemzetközi dimenziójú kereskedelem akadályait és biztosíthatja a 
szétaprózottság elkerülését, miközben biztosítja az egészségvédelem összehasonlíthatóan 
magas szintjét. Végezetül a Bizottság véleménye szerint a tagállamok számára bizonyos 
területeken igen nehéz egyoldalúan fellépni, mivel az érvényre juttatás akadályokba ütközik, 
ha más tagállamokban más szabályok vannak érvényben. A jogilag kötelező, uniós szintű 
intézkedések ezért egyértelmű haszonnal járnak. Ugyanez igaz az uniós nyomonkövetési 
rendszer esetében is, ha a dohánytermékeket rendszeresen egyik tagállamból a másikba 
szállítják. A Bizottság szerint a javaslat hozzájárul a nagyobb egységességhez, mind a 
tagállamok között, mind azokon belül, továbbá magasabb szintű jogbiztonságot nyújt, pl. a 
nikotintartalmú termékek területén, ahol a jelenlegi jogi helyzet összetett és nem egyértelmű, 
ami gyengíti az egyenlő feltételeket. A Bizottság jelzi, hogy a javasolt intézkedések célját 
tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, így a leghatékonyabban uniós szinten 
valósíthatók meg.

Az arányosság elvének megfelelően az Unió fellépése sem tartalmilag, sem formailag nem 
terjedhet túl azon, ami a Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges (az EUSZ 5. cikk (4) 
bekezdése). A Bizottság megítélése szerint a javaslat megfelel az arányosság elvének.

A kormány értékelése

A kormány egyetért a Bizottság értékelésével, és úgy ítéli meg, hogy a javaslat mind a 
szubszidiaritás elvének, mind az arányosság elvének megfelel.

A bizottság álláspontja

A bizottság üdvözli, hogy a Bizottság ismertette a dohánytermékekről szóló felülvizsgált 
irányelvet. Számos javaslat javíthatja a dohányzás okozta károk csökkentésének, és az uniós 
polgárok számára a fogyasztóvédelem javításának feltételeit. Pozitív, hogy a javaslat azt 
állítja a középpontba, hogy kevesebb fiatal kezdjen dohánytermékeket fogyasztani.

A dohánytermékekről szóló irányelvnek a bizottság véleménye szerint azon 
dohánytermékekre célszerű kiterjednie, amelyek a közös európai piacon szabadon 
értékesíthetők. A bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy a Bizottság irányelvre irányuló 
javaslatában továbbra is szerepel a tubák Svédországon kívüli tagállamokban való 
forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalom. A bizottság ennek alapján úgy ítéli meg, 
hogy a tubák szabályozását nemzeti hatáskörbe tartozónak kellene tekinteni, 
következésképpen az irányelv hatályának a tubákra nem kellene kiterjednie.

A bizottság megítélése szerint a Bizottság javaslatának érintett részei a jelenlegi formájukban 
sértik a szubszidiaritás elvét. A bizottság ezért azt javasolja, hogy a svéd parlament eljárási 
szabályzata 10. fejezetének 6.§-ával összhangban indokolással ellátott véleményt nyújtson be 
az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

A bizottság szerint a Bizottság javaslatának többi része nem sérti a szubszidiaritás elvét.

A bizottság azt javasolja, hogy az ügyről egyetlen halasztás után szülessen döntés. 

1. melléklet
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A vizsgált dokumentumok jegyzéke

A Bizottság javaslata a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről (COM(2012)0788)

2. melléklet

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából megvizsgálta a 
tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 
irányelvre irányuló bizottsági javaslatot (COM(2012)0788), amellyel szociális bizottságának 
2012/13:SoU17. számú véleménye foglalkozik.

A Bizottság irányelvre irányuló felülvizsgált javaslatában fenntartotta a tubák Svédországon 
kívüli tagállamokban való forgalmazására és értékesítésére vonatkozó tilalmat (15. cikk).

A dohánytermékekről szóló irányelvnek azon dohánytermékekre célszerű kiterjednie, 
amelyek a közös európai piacon szabadon értékesíthetők. A svéd parlament ennek alapján úgy 
ítéli meg, hogy a tubák szabályozásának nemzeti hatáskörbe kellene tartoznia, 
következésképpen az irányelv hatályának a tubákra nem kellene kiterjednie.

A svéd parlament ezért úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslatának érintett részei a jelenlegi 
formájukban nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének.

A javaslat többi részét illetően a svéd parlament úgy ítéli meg, hogy azok nem sértik a 
szubszidiaritás elvét.


