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Tárgy: a dán 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 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 dán parlament fenti javaslatról szóló, 
indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A dán parlament véleménye a Bizottságnak a dohánytermékekről szóló irányelv (COM(2012) 
788) módosítására irányuló javaslatáról

Tisztelt Schultz úr!

Az Európai Bizottság 2012. december 19-én a tagállamoknak a dohánytermékek és 
kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(COM(2012) 0788) irányuló javaslatot terjesztett be.

Az irányelvre irányuló javaslat e terület hatályos uniós jogszabályainak átfogó 
felülvizsgálatára ösztönöz, és a dohánytermékekre vonatkozóan új és szigorúbb szabályokat 
tartalmaz.

A javaslatot a dán parlament Egészségügyi és Prevenciós Bizottsága tárgyalta, a bizottságnak 
a január 29-i, február 16-i és február 26-i ülésén, valamint a február 7-i technikai 
felülvizsgálat keretében volt lehetősége a javaslat megvitatására.

A rendelkezésre álló információk alapján, illetve arra figyelemmel, hogy az irányelvre 
irányuló javaslatról folytatott egyeztetések az első szakaszban tartanak, a bizottság február 27-
én a következő észrevételeket terjesztette elő, amelyeket az Európai Ügyek Bizottsága is 
támogatott 2013. március 1-i ülésén.

Indokolással ellátott vélemény

A bizottságban a Venstre (V, Dán Liberális Párt), a Dansk Folkeparti (DF, Dán Néppárt), az 
Enhedslisten (EL, Vörös–Zöld Szövetség), a Liberal Alliance (LA, Liberális Szövetség) és a 
Konservative Folkeparti (K, Konzervatív Néppárt) alkotta többség alapvetően egyetértett 
abban, hogy a dohánytermékek belső piacát szabályozó jogszabályi környezetet a 
szubszidiaritás elvével összhangban a jövőre nézve is uniós szinten határozzák meg. A 
javaslatban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (16 jogi aktus) hangsúlyos alkalmazása 
miatt azonban valójában nehéz a szubszidiaritás elve érvényesülésének részletes ellenőrzése, 
valamint az irányelv alkalmazási körének értékelése. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
átfogó alkalmazása továbbá rendkívül megnehezíti a nemzeti parlamentek számára a 
Szerződésből adódó azon kötelezettségük folyamatos teljesítését, amelynek értelmében 
nyomon kell követniük a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását. A pártok ezért felhívják 
a Bizottságot, hogy csökkentse a lehető legkisebbre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
számát, a dohánytermékekről szóló irányelvben és általánosságban egyaránt.

A bizottságban a Socialdemokraterne (S, Szociáldemokraták), a Det Radikale Venstre (RV, 
Dán Szociálliberális Párt) és a Socialistisk Folkeparti (SF, Szocialista Néppárt) alkotta 
kisebbség egyetért abban, hogy a dohánytermékek belső piacát szabályozó jogszabályi 
környezetet uniós szinten kell létrehozni. A pártok ezért úgy vélik, hogy a javaslat 
összhangban áll a szubszidiaritás elvével. A pártok véleménye szerint ezért szükségtelen, 
hogy a dán parlament indokolással ellátott véleményt nyújtson be a Bizottsághoz.

Az Egészségügyi és Prevenciós Bizottság a javaslat tartalmával kapcsolatban február 27-én a 
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következő észrevételeket terjesztette elő, amelyeket 2013. március 1-i ülésén az Európai 
Ügyek Bizottsága is támogatott:

Általános észrevételek

A bizottságban a Venstre, a Socialdemokraterne, a Dansk Folkeparti, a Det Radikale Venstre, 
a Socialistisk Folkeparti, a Liberal Alliance és a Konservative Folkeparti alkotta többség 
véleménye szerint a dohánytermékekről szóló hatályos irányelv felülvizsgálata során 
egyensúlyra kell törekedni egyfelől a belső piac céljai, másfelől pedig a dohánytermékek 
szabályozásához kapcsolódó egészségügyi megfontolások között. Ebben az összefüggésben e 
pártok egyetértenek abban, hogy a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó szabályozást annak az igénynek a figyelembevételével kell meghatározni, hogy 
fékezzék a dohánytermékek új fogyasztói – különösen a dohánytermékeket fogyasztó fiatalok 
és gyermekek – számának növekedését, és hogy minden polgárnak lehetősége legyen a 
termékek közötti tájékozott választásra.

A bizottságban a Socialdemokraterne, a Det Radikale Venstre és a Socialistisk Folkeparti 
alkotta kisebbség ezenfelül úgy véli, hogy összességében a Bizottság javaslata jó és 
konstruktív, amely hozzájárulhat a belső piac működésének javításához és az 
egészségvédelem magas szintjének biztosításához.

A bizottságban az Enhedslisten alkotta kisebbség véleménye szerint összességében a 
Bizottság javaslata jó, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztók számára nagyobb 
biztonságot és átláthatóságot biztosítsanak. Az Enhedslisten osztja a bizottság többségének 
arra vonatkozó álláspontját, hogy a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó szabályozást annak az igénynek a figyelembevételével kell meghatározni, hogy 
fékezzék a dohánytermékek új fogyasztói – különösen a dohánytermékeket fogyasztó fiatalok 
és gyermekek – számának növekedését, és hogy minden polgárnak lehetősége legyen a 
termékek közötti tájékozott választásra.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Az Egészségügyi és Prevenciós Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslata rendkívül 
tág lehetőséget biztosít a Bizottság részére felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. 
A bizottság megjegyzi, hogy a javaslat nem kevesebb, mint 16 területen teszi lehetővé 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását.

A bizottságban a Venstre, a Dansk Folkeparti, az Enhedslisten, a Liberal Alliance és a 
Konservative Folkeparti alkotta többség szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok átfogó 
alkalmazása rendkívül megnehezíti a nemzeti parlamentek számára a Szerződésből adódó 
azon kötelezettségük folyamatos teljesítését, amelynek értelmében nyomon kell követniük a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását. Ezek a pártok ezért nem tudják támogatni, hogy 
ilyen széleskörű lehetőség álljon rendelkezésre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, és ezért felhívják a Bizottságot, hogy a csökkentse a lehető legkisebbre a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számát, a dohánytermékekről szóló irányelvben és 
általánosságban egyaránt. 

A bizottság kisebbsége (a Socialdemokraterne, a Det Radikale Venstre és a Socialistisk 
Folkeparti) úgy ítéli meg, hogy a Bizottság javaslatában a felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok hangsúlyos alkalmazása megnehezíti az irányelv következményeinek részletes 
értékelését. Ezek a pártok ezért azt kérik, hogy végezzék el az átruházott hatáskörök alapos 
vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy ésszerűen behatárolják a Bizottság lehetőségeit 
az irányelv rendelkezései későbbi módosításainak végrehajtását illetően.

A snüssz tilalma

A bizottságban a Venstre, a Dansk Folkeparti, az Enhedslisten, a Liberal Alliance és a 
Konservative Folkeparti alkotta többség úgy ítéli meg, hogy a dohánytermékekről szóló 
hatályos irányelv nem tartalmazza valamennyi, ömlesztett snüssz dániai betiltását. E pártok 
úgy vélik, hogy az ömlesztett snüssz értékesítése a hatályos irányelv értelmében jogszerű, és 
megjegyzik, hogy egy hagyományos termékről van szó. Ebben a tekintetben a javasolt 
módosítás ellentmond a dohánytermékekről szóló irányelv eddigi dán értelmezésének.

A többség nem támogatja a snüssz forgalomba hozatalának betiltását, függetlenül annak 
csomagolásától. A többség megjegyzi továbbá, hogy a snüssz kevésbé károsítja az egészséget, 
mint a hagyományos cigaretták, és nem eredményez passzív dohányzást.

A többség egyébként felhívja a figyelmet a svéd parlament e kérdésre vonatkozóan a 
Bizottsághoz beterjesztett véleményére.

A nem dohányeredetű anyagok szabályozása

A bizottságban a Venstre, a Dansk Folkeparti, az Enhedslisten, a Liberal Alliance és a 
Konservative Folkeparti pártok alkotta többség úgy ítéli meg, hogy az irányelvet a dohányt 
tartalmazó termékekre kell alkalmazni, és ezért a többi nikotinalapú terméket nem a 
dohánytermékekről szóló irányelv keretében kell szabályozni. 

Az összetevők és kibocsátások mérése és bejelentése

Az Egészségügyi és Prevenciós Bizottság támogatja egy közös európai jelentéstételi rendszer 
kialakítását, amelynek keretében a dohányipar jelentést ad az adalékanyagok felhasználásáról, 
többek között közvetlenül a Bizottság részére is.

A kisebbségben maradt Venstre, a Dansk Folkeparti, a Liberal Alliance és a Konservative 
Folkeparti párt azonban aggodalmának ad hangot azzal a kilátással kapcsolatban, hogy a 
tagállamoknak egyenként kell tájékoztatniuk a Bizottságot azokról a módszerekről, amelyeket 
a kátrány-, nikotin-, szén-monoxid-kibocsátástól eltérő kibocsátások mérésére és a cigarettától 
eltérő dohánytermékek kibocsátásának mérésére használnak. Ezek a pártok attól tartanak, 
hogy ennek következtében különböző követelmények fognak vonatkozni például arra, hogy a 
27 tagállamban mely módszert kell a mérésekhez alkalmazni, és ez nem fog ösztönzőleg hatni 
a belső piacra.

A kisebbség végül úgy ítéli meg, hogy az összetevők és kibocsátások mérésére és 
bejelentésére használt módszereket harmonizálni kell, és azokat az egyes tagállamok helyett a 
Bizottságban kell meghatározni.
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Az adalékanyagokra vonatkozó szabályok

A Socialdemokraterne, a Det Radikale Venstre, a Socialistisk Folkeparti és az Enhedslisten 
alkotta többség véleménye szerint ésszerű betiltani számos olyan adalékanyagot, amelyek azt 
a benyomást keltik, hogy a dohánytermékek egészségesek, amelyek bizonyos ízesítést adnak, 
amelyek megkönnyítik a rászokást, vagy amelyek a dohánytermékeket a gyermekek számára 
vonzóvá teszik.

A Venstre, a Dansk Folkeparti, a Liberal Alliance és a Konservative Folkeparti alkotta 
többség támogatja, hogy szigorúbb szabályokat vezessenek be az adalékanyagok 
cigarettákban történő használatára vonatkozóan, és betiltsák az olyan dohánytermékeket, 
amelyek például cukorkaként jelennek meg, mert ezeket arra használják, hogy új – és gyakran 
fiatal – dohányzókat nyerjenek meg. A pártok ezért támogatják az olyan cigaretták betiltását, 
amelyekhez nagy mennyiségű gyümölcsízű édesítőszert vagy hasonlót adtak hozzá. A pártok 
azonban nem támogatják például a szokásos mentolos cigaretta teljes betiltását – amennyiben 
az úgynevezett „jellegzetes ízesítésű dohánytermékek” betiltása valójában ezt jelenti.

Ez a kisebbség ugyancsak aggályosnak találja a javaslat 12. cikke (1) és (2) bekezdésének 
megfogalmazását, és úgy véli, hogy a rendelkezéseket pontosítani kell oly módon, hogy az 
egyes tagállamokban a rendelkezések különböző értelmezése miatt ne keletkezzenek belső 
piac akadályok.

A kisebbség támogatja, hogy a szivarokat, a szivarkákat és a pipadohányt mentesítsék a 
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek tilalma, valamint a szűrőkben, papírokban az 
ízesítőanyagok használatának tilalma alól. Ezek a pártok azonban támogatják, hogy a 
Bizottság ezen a területen se kapjon felhatalmazást a mentesítések hatályon kívül helyezése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Csomagolás és címkézés

Az Egészségügyi és Prevenciós Bizottság a képet tartalmazó figyelmeztetést hatékony 
eszköznek tartja a fogyasztók tájékoztatására, és támogatja, hogy az Európai Unióban 
kötelezővé tegyék a szövegből és képből álló kombinált figyelmeztetéseket.

A Venstre, a Dansk Folkeparti, a Liberal Alliance és a Konservative Folkeparti alkotta 
kisebbség véleménye szerint biztosítja a fogyasztók látható és feltűnő tájékoztatását az arra 
vonatkozó hatályos követelmény, hogy a figyelmeztetésnek az előlap 30%-át és a hátlap 40%-
át kell elfoglalnia, ezért a szigorítástól várt előnyök a várakozások szerint korlátozott 
mértékűek lesznek. A kisebbség nem támogatja, hogy lehetőséget teremtsenek az egyszerű 
csomagolásra („plain packaging”) vonatkozó követelmények bevezetésére. A kisebbség ezt 
azzal indokolta, hogy jogi vonatkozások lehetnek védjegyjogok és szellemi tulajdonjogok 
tekintetében.

A kisebbség nem támogatja az arra vonatkozó követelményt, hogy a cigarettásdobozoknak 
legalább 20 cigarettát kell tartalmazniuk, hogy a cigarettasodrásra szánt dohányterméket 
legalább 40 g dohányt tartalmazó tasakban kell értékesíteni, ezzel megtiltva a dobozok 
használatát. A pártok indokolásként azt adták meg, hogy nem belső piaci kérdés, hogy 
léteznek-e vékony cigaretták vagy a csomagok szögletesek-e.
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A kisebbség továbbá úgy véli, hogy a gyárilag előállított cigarettáktól eltérő termékek 
esetében a figyelmeztető szövegeket a csomagoláson továbbra is el nem távolítható öntapadós 
címkék formájában lehessen elhelyezni.

Távértékesítés és nyomon követhetőség 

A Socialdemokraterne, a Det Radikale Venstre, a Socialistisk Folkeparti és az Enhedslisten 
alkotta többség támogatja a dohánytermékek távértékesítésének jobb ellenőrzését, valamint a 
nyomon követhetőségre és a biztonsági elemekre vonatkozó javaslatot. 

Tisztelettel:

Eva Kjer Hansen 
az Európai Ügyek Bizottságának elnöke


