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Tárgy: az olasz 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 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 az olasz képviselőház fenti javaslatról szóló, 
indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

KÉPVISELŐHÁZ

Tárgy: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamoknak a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
(COM(2012)0788 final)

A XIV. BIZOTTSÁG ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTUM

Az uniós politikákkal foglalkozó XIV. bizottság,

a szubszidiaritás elvének való megfelelés szempontjából megvizsgálta a dohánytermékek és 
kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó irányelvre irányuló 
javaslatot (COM(2012)0788 final);

értékeli az irányelvre irányuló javaslat célkitűzését, amely nem más, mint hogy a 
dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv felülvizsgálata révén és a tudományos, 
nemzetközi és piaci fejlemények fényében magasabb szintű egészségvédelmet biztosítson a 
dohányzás ártalmaival szemben, különös tekintettel a fiatal fogyasztókra;

megjegyzi azonban, hogy az irányelvre irányuló javaslat szerinti szabályozás a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartása szempontjából kritikus részeket is tartalmaz;

mivel különösképpen:

a) az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyv értelmében az európai uniós jogszabálytervezetek 
jogalapjai helyességének értékelése megelőzi a nemzeti parlamentek szubszidiaritást 
felügyelő mechanizmusát. Ezért emlékeztetni kell arra, hogy ugyanezen jegyzőkönyv 6. cikke 
értelmében a nemzeti parlamentek indokolással ellátott véleményeket fogadhatnak el abban az 
esetben, ha az uniós jogszabálytervezet tartalma és célja vonatkozásában a jogalapra való 
hivatkozás téves vagy nem megfelelő;

b) a szóban forgó irányelvre irányuló javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 114. cikke, amely a belső piac megteremtését és működését célzó tagállami 
rendelkezések közelítésére vonatkozik;

b) a Bíróságnak már volt alkalma kifejteni véleményét az olyan harmonizációs intézkedések 
elfogadását célzó rendelkezésekre irányuló kérelmek elfogadhatóságáról (korábban az EK-
szerződés 95. cikke), amelyek a dohánytermékek reklámozására vonatkoztak (különösen lásd: 
a Bíróság 2002. december 10-i ítélete a British American Tobacco (Investment*) és az 
Imperial Tobacco részvételével zajló C-491/01. sz. ügyben: I-11453. o., 60. bekezdés; a 
Bíróság 2005. július 12-i ítélete, Étrend-kiegészítők, C-154/04. és C-155/04. 
sz. egyesített ügyek, 28. bekezdés);

c) a Bíróság különösképpen rámutatott, hogy az EUMSZ 114. cikke, a 168. cikkel 
összefüggésben értelmezve lehetővé teszi az emberi egészségre hatással lévő intézkedések 
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elfogadását, feltéve, hogy a jogi aktus elsődleges és tényleges célja az áruk szabad mozgása 
akadályainak felszámolása, vagy a verseny jelentős torzulásának megszüntetése. A 
114. cikkre történő hivatkozás azonban nem indokolt, ha az elfogadásra váró jogi aktus 
elsődleges és közvetlen célja az egészségvédelem, és „csak másodlagos hatása a Közösségen 
belüli piaci feltételek harmonizációja”;

d) a jelek szerint a vizsgált irányelvjavaslat nem felel meg teljes mértékben a Bíróság 
által a 114. cikk alkalmazhatósága érdekében előírt feltételeknek, mivel a javaslat számos 
rendelkezése nem a dohánytermékek szabad mozgását gátló akadályoknak vagy a verseny 
torzulásának megszüntetését szolgálja;

e) különösen a javaslat, miközben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy egyes területeken (a 
nikotinon, kátrányon és szén-monoxidon kívüli kibocsátások mérése, az összetevők 
mérésének további vizsgálatai, meghatározott adalékanyagokat tartalmazó termékek 
betiltásának feltételei, új termékek engedélyezési rendszerének bevezetése, szigorúbb 
csomagolási szabályok bevezetése) saját hatáskörükben beavatkozzanak, megteremti annak 
előfeltételeit, hogy a tagállamok között jelentős különbségek alakuljanak ki, és az áruk szabad 
mozgása ebből következően korlátozódjon;

f) A javaslatban szereplő, a csomagolások standardizálására és egész, ma legális 
termékkategóriák – mint a slim, a mentolos és a 10 db-os csomagolásban kapható cigaretták –
forgalmazásának megtiltására irányuló intézkedéseket az Európai Bizottság kifejezetten azzal 
indokolja, hogy csökkenteni kívánja a dohánytermékek vonzerejét, és hogy aggódik amiatt, 
hogy bizonyos fajta csomagolások vagy termékek hatására a fogyasztó azt gondolhatja, hogy 
azok kevésbé károsak. E termékek betiltása tehát nem a belső piac vagy a verseny 
torzulásának csökkentésére, hanem kizárólag az egészségvédelem fokozására irányul, így 
ellentmond a Bíróság ítélkezési gyakorlatának;

ezúton nyilvánít

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYT

az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 
csatolt 2. jegyzőkönyv 6. cikke értelmében.


