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

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG PARLAMENTJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS HATÁROZATA

A portugál parlament indokolással ellátott véleménye a szubszidiaritás elvének 
megsértéséről 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 
javaslatban.

Az Országgyűlés, a Portugál Köztársaság alkotmánya 166. cikkének 5. bekezdése, valamint a 
21/2012. sz., május 17-i törvénnyel módosított 43/2006. sz., augusztus 25-i törvény 
3. cikkének 3. bekezdése alapján az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság 
elnökének az alábbi indokolással ellátott véleményt továbbítja a szubszidiaritás elvének 
megsértéséről 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 javaslatban 
(COM(2012) 788):

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata nem tartja tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét, mivel az elérendő cél nem érhető el hatékonyabban az Európai Unió e 
fellépésével.

Elfogadás időpontja: 2013. március 1.

Az Országgyűlés elnöke, 
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Indokolással ellátott vélemény COM(2012)0788.

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

I. rész – Bevezetés

A 21/2012. sz., május 17-i törvénnyel módosított 43/2006. sz. augusztus 25-i törvény 7. cikke 
értelmében, amely szabályozza az Országgyűlés az Európai Unió építésének folyamatával 
kapcsolatos követési, értékelő és véleménynyilvánítási tevékenységet, valamint az európai 
kezdeményezések ellenőrzését, az európai ügyekkel foglalkozó bizottsága megkapta 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) 788).

A fenti kezdeményezést, tekintettel annak tárgyára, továbbították a gazdasági, illetve a 
közmunkaügyekért felelős bizottságoknak, valamint az egészségügyi bizottságnak, amelyek 
az említett kezdeményezést megvizsgálták és jóváhagyták az e véleményhez kapcsolódó, 
annak elválaszthatatlan mellékletét képező jelentéseket.

Mivel a tárgy érinti az autonóm régiók sajátos érdekeit, az ellenőrzésre az Azori-szigetek és 
Madeira törvényhozó testületeit is felkérték, amelyek jóváhagyták az e véleményhez 
kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező véleményeket.

II. rész – Előzmények

1. Általános rész

A kezdeményezés célja a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és 
árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 
2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálata és naprakésszé tétele a 
belső piac működésének javítása érdekében.

A felülvizsgálat átfogó célja a belső piac működésének javítása a már harmonizált területek 
naprakésszé tételével, a dohánytermékekről szóló irányelvben még nem tárgyalt 
intézkedésekkel, továbbá annak biztosításával, hogy a jogszabályt ne lehessen kijátszani.

Egészségügyi szempontból és az EUMSZ 114. cikkének értelmében az uniós szakpolitikai 
lehetőségeknek az európai polgárok egészségének védelmét kell szem előtt tartaniuk.

A dohányzás kulcsfontosságú kérdés az európai egészségügyi politika számára, mivel évente 
csaknem 700 000 halálesetért tehető felelőssé. Az irányelv a fiatalok védelmére összpontosít, 
figyelembe véve, hogy az Eurobarométer 2012-es adatai alapján a dohányzók 70%-a 18 éves 
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kora előtt, 94%-a pedig 25 éves kora előtt kezd dohányozni, továbbá, hogy az uniós polgárok 
a dohánytermékek fogyasztásának következményeire vonatkozó pontos információk alapján 
megalapozott döntést hozhassanak.

A kezdeményezés értelmében a dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálata az alábbi 
területekre összpontosít:

a) Összetevők és kibocsátás

A kátrány, a nikotin és a szén-monoxid maximális hozamai és a gyógykezelés módszerei 
azonosak a 2001/37/EK irányelvben foglaltakkal.

A 2001/37/EK irányelv rendelkezései szerint a tagállamoknak kötelezniük kell a 
dohánytermékek gyártóit és importőreit, hogy bejelentsék az ilyen termékekben használt 
összetevőket. A vizsgált javaslat megtartja az összetevők kötelező jelentésének rendszerét, de 
emellett közös elektronikus formátumot ír elő a jelentés számára, a gyártóknak pedig 
alátámasztó adatokat (pl. a forgalmazásról szóló jelentéseket) kell benyújtaniuk.

A tagállamok által a számukra benyújtott információk kezeléséért felszámított díjak nem 
haladhatják meg az e tevékenységeknek tulajdonítható költséget. Emellett a javaslat szerint új 
vagy módosított dohánytermékek nem hozhatók forgalomba az összetevők adatainak 
benyújtását megelőzően. A bejelentett adatokat (a bizalmas információk kivételével) 
közzéteszik.

A harmonizált jelentéstételi formátum és a kötelező jelentéstétel egyenlő feltételeket teremt, 
és egyszerűbbé teszi az adatok gyűjtését, elemzését és ellenőrzését. Emellett csökkenti az 
ágazat, a tagállamok és a Bizottság adminisztratív terheit, és szilárdabb rendszert biztosít az 
érzékeny adatok kezeléséhez.

A jelenlegi 2001/37/EK irányelv nem harmonizálja az adalékanyagokra vonatkozó tagállami 
szabályozást. Egyes tagállamok ezért egyes összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen megállapodásokat kötöttek az ágazattal. Ennek 
eredményeként egyes összetevők egyes tagállamokban tilosak, míg másokban nem.

A javaslat értelmében tilosak lesznek a jellegzetes ízesítésű (pl. gyümölcs- vagy 
csokoládéízű) dohánytermékek.

A döntéshozatali eljárásban szakértői értékelő csoportok segítenek.

Szintén tilosak az energiával és vitalitással összefüggésbe hozott adalékanyagok (pl. koffein 
és taurin), valamint azok, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a termékek kedvező hatással 
vannak az egészségre (pl. vitaminok). A filterekben (füstszűrő), a papíron vagy a 
csomagoláson tilos az ízesítés.

A fokozott toxicitású vagy fokozott mértékben függőséget okozó dohánytermékek nem 
hozhatók forgalomba. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a REACH szerinti 
rendelkezések vagy feltételek adott esetben a dohánytermékekre is alkalmazandók legyenek.

A javaslat egyes rendelkezések – mint például a jellegzetes ízesítésű termékek tilalma – alól a 
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cigarettától, cigarettasodrásra szánt dohányterméktől és füstnélküli dohánytermékektől eltérő 
termékeknek (vagyis a szivarokat, szivarkákat és pipadohányt) mentességet biztosít. A 
mentesség indokolt, mivel e termékeket jellemzően idősebb fogyasztók használják, míg a 
javaslat középpontjában a dohánytermékek oly módon történő szabályozása áll, hogy a 
termékek a fiatalokat ne késztessék a dohányzás elkezdésére.

A mentességet a körülmények jelentős megváltozása (a fiatalok körében az értékesítési 
volumen vagy a gyakoriság tekintetében) esetén eltörlik.

A javaslat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a tagállamokban az összetevők szabályozása 
különbözőképpen alakult, és figyelembe veszi a nemzetközi fejleményeket, mint pl. az 
Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének rendelkezéseit a 
dohánytermékek tartalmának szabályozásáról, valamint az ehhez kapcsolódó 
iránymutatásokat.

b) Csomagolás és címkézés

A javaslat értelmében a dohánytermékek csomagolásának mindkét oldalának 75%-át elfoglaló 
kombinált figyelmeztetéseket (kép és szöveg) kell elhelyezni, amely a dohánytermékben 
előforduló káros anyagokra vonatkozó információkat tartalmaz.

A javaslat emellett előírásokat is tartalmaz a csomagolás számára, pl. téglatest alak a 
cigaretták számára, valamint a cigarettaszálak minimális száma dobozonként – a javaslat 
szerint 20 szál.

A javaslat biztosítja az egészségügyi figyelmeztetések hatásos elhelyezését, ugyanakkor 
biztosít bizonyos területet a csomagoláson, melyen a márkajelzés feltüntethető, megszabja 
azonban az egészségügyi figyelmeztetések és a dobozok legkisebb méretét.

c) Nyomonkövethetőség és biztonsági elemek

A 2001/37/EK irányelv felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy fogadjon el műszaki 
intézkedéseket a nyomonkövethetőség és az azonosítás tekintetében, ezt a felhatalmazást 
azonban nem használták ki. Mivel a nyomonkövethetőség fogalma az elmúlt években 
változásokon ment keresztül, a jogszabályt a nyomonkövethetőség és a biztonsági elemek 
tekintetében ki kell igazítani és ki kell bővíteni.

A javaslat értelmében a dohánytermékekre a csomagolási egység szintjén, a szállítói lánc (a 
kiskereskedelem kivételével) egészére kiterjedő uniós nyomonkövetési rendszert kell 
létrehozni.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a dohánytermékek gyártói adattárolási 
szerződéseket kötnek független harmadik felekkel a rendszer függetlenségének biztosítása, a 
teljes körű átláthatóság, valamint a tagállamok és a Bizottság számára való hozzáférhetőség 
érdekében.

A javaslat biztosítja az irányelv követelményeinek való megfelelést, egyenlő feltételeket 
teremt a különböző gazdasági szereplők között (jelenleg csak a négy legnagyobb 
dohánygyártó számára írták elő, hogy fejlesszen ki és alkalmazzon árukövető és 
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nyomonkövetési rendszert), elősegíti a piacfelügyeletet és lehetővé teszi, hogy a fogyasztók 
ellenőrizzék a dohánytermékek eredetiségét.

d) Szájon át fogyasztott dohánytermékek

Fennmarad a szájon át fogyasztott dohánytermékeknek a 2001/37/EK irányelvben előírt 
tilalma, amely alól Svédország kivételt élvez.

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.

e) A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú távértékesítése

A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú távértékesítése nem tartozik a 2001/37/EK 
irányelv hatálya alá.

A javaslat a nemzetközi dimenziójú távértékesítéssel foglalkozni kívánó dohánytermék-
kiskereskedők számára értesítési kötelezettséget tartalmaz.

A javaslat lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előírják, hogy a kiskereskedő nevezzen 
ki egy természetes személyt, aki biztosítja az irányelvnek való megfelelést az adott 
tagállamokban a fogyasztóknak kiszállított termékek esetében. A fogyasztó életkorának 
ellenőrzésére szolgáló kötelező mechanizmust szintén előírja a javaslat.

A javaslat az értékesítési csatornák korlátozása nélkül megkönnyíti a törvényes 
tevékenységet, miközben a fogyasztóknak lehetővé teszi, hogy törvényesen hozzáférjenek a 
saját belföldi piacukon nem elérhető dohánytermékekhez. Megerősíti a belső piac hatásait 
azáltal, hogy megakadályozza az irányelv rendelkezéseinek – beleértve a megfelelő nyelven 
megfogalmazott egészségügyi figyelmeztetéseket és az összetevőkre vonatkozó szabályozást 
– nem megfelelő termékek megvásárlását. Emellett célja, hogy megakadályozza, hogy a nem 
nagykorú fogyasztók ilyen terméket vásároljanak. A javaslat szándékolatlan következménye, 
hogy csökkenti a nemzeti árpolitikát megsértő olcsóbb termékek elérhetőségét.

f) Új generációs dohánytermékek

A dohánytermékek új kategóriái olyan, dohányt tartalmazó termékek, amelyek egyik meglévő 
termékkategóriába (pl. cigaretta, cigarettasodrásra szánt dohánytermék, pipadohány, vízipipa-
dohány, szivar, szivarka, rágódohány, tubák – tüsszentésre használt dohánytermék – vagy 
szájon át fogyasztott dohánytermékek) sem illenek, és amelyeket az irányelv hatálybalépését 
követően hoznak forgalomba. E termékeknek az egyenlő feltételek biztosítása érdekében be 
kell tartaniuk az irányelv követelményeit (pl. a címkézés és az összetevők tekintetében), az 
alkalmazandó szabályok pedig attól függnek, hogy az adott termék esetében végbemegy-e 
égési folyamat.

A javaslat emellett a dohánytermékek új kategóriái esetében értesítési kötelezettséget vezet 
be, a Bizottság pedig öt évvel az irányelv átültetési határidejét követően jelentést nyújt be az 
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érintett termékek esetében végbement piaci változásokról.

A dohánytermékek új kategóriáira vonatkozó értesítési kötelezettség hozzájárul az ezekkel a 
termékekkel kapcsolatos ismeretek növeléséhez az irányelv esetleges későbbi módosításai 
tekintetében.

g) Nikotintartalmú termékek

A nikotintartalmú termékek nem tartoznak a 2001/37/EK irányelv hatálya alá, és a tagállamok 
mindeddig különbözőképpen szabályozták e termékeket, többek között gyógyszerként, a 
dohánytermékekre vonatkozó egyes rendelkezések alkalmazásával vagy bármilyen specifikus 
jogszabály alkalmazása nélkül.

A javaslat értelmében azok a nikotintartalmú termékek, amelyek nikotinszintje meghaladja a 
2 mg-ot, vagy amelyek nikotinkoncentrációja meghaladja a 4 mg/l-t, vagy a 
nikotinkoncentrációja meghaladja a 4 mg/l-t, vagy amelynek rendeltetése 4 ng/l-t meghaladó 
plazma-csúcskoncentráció középértéket eredményez, csak akkor hozható forgalomba, ha 
gyógyszerként engedélyezték minőségük, biztonságosságuk és hatékonyságuk alapján, pozitív 
előny-kockázat viszonnyal.

A javaslat megszünteti a tagállamok közötti jelenlegi jogalkotási különbségeket, valamint a 
nikotinhelyettesítő terápiák és a nikotintartalmú termékek közötti eltérő elbánást, fokozza a 
jogbiztonságot és megszilárdítja a tagállamokban végbemenő folyamatokat, továbbá az 
egészségnyereség maximalizálása érdekében ösztönzi a dohányzásról való leszokás területén 
a kutatást és az innovációt.

h) Dohányzási célú gyógynövény-termékek

A javaslat esetében kiigazított egészségügyi figyelmeztetéseket ír elő a fogyasztóknak 
dohányzási célú gyógynövénytermékek káros hatásairól történő tájékoztatása érdekében. A 
csomagoláson nem tüntethetők fel a fogyasztókat megtévesztő állítások.

2. Meghallgatások

Január 29-én került sor a Tabaqueira – a Philip Morris International leányvállalata –, az 
Empresa Madeirense de Tabacos és a Fábrica de Tabacos Micaelense az európai ügyekkel 
foglalkozó bizottság, a gazdasági, a közmunkaügyi, valamint az egészségügyi parlamenti 
bizottság előtti közös meghallgatására. E vállalatok támogatták egy olyan átfogó és arányos 
jogszabályi keret elfogadását, amely bizonyítékokkal alátámasztva képes hatékonyan 
megválaszolni a társadalom részéről dohánytermékekkel kapcsolatban felmerülő általános és 
az egészségügyi hatóságok részéről felmerülő konkrét aggályokat.

Úgy vélték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság a dohánytermékekről szóló irányelv 
felülvizsgálatával kapcsolatban benyújtott javaslata – az irányelvre irányuló javaslat – sérti a 
szubszidiaritás elvét, mivel aránytalan, és több szempontból is nem kellően megalapozott, 
nincs tekintettel a nemzeti sajátosságokra, és figyelmen kívül hagyja az egészségnyereséggel 
nem indokolható kedvezőtlen társadalmi és gazdasági hatásokat.

Kételyek merültek fel továbbá azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió a felvetett kérdések 
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némelyikét illetően rendelkezik-e jogalkotói hatáskörrel, mivel ezek a szakpolitikai 
lehetőségek nem egyeztethetőek össze a belső piac működésével, a piac torzulását okozhatják, 
ami jelentős mértékben befolyásolhatja a foglalkoztatást, a versenyt és az adóbevételeket, és 
nem biztosítja az egészségvédelemmel összefüggésben javasolt célok elérését.

Úgy vélik továbbá, hogy az EU a közegészségügy terén nem rendelkezik általános jogalkotási 
hatáskörrel. A közegészségügyi szakpolitikák a tagállamok hatáskörébe tartoznak, az Európai 
Unió hatásköre csupán a tagállamok intézkedéseinek támogatására, összehangolására vagy 
kiegészítésére irányuló fellépésekre terjed ki. Az EUMSZ 168. cikkének (7) bekezdése 
hangsúlyozza: „az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az 
egészségügyi politikájuk meghatározására [...] vonatkozó hatáskörét.”

Az irányelvre irányuló javaslat benyújtásához választott jogalap a belső piac létrehozása és 
működése. Ugyanakkor a javaslat egyetlen célja, hogy az EUMSZ 114. cikkével 
összefüggésben a belső piac szabályozására tett javaslat örvén különböző közegészségügyi 
intézkedéseket fogadtasson el a tagállamokkal, figyelmen kívül hagyva ezen intézkedéseknek 
a belső piacra gyakorolt kedvezőtlen hatásait. Ezért úgy vélik, hogy az irányelvre irányuló 
javaslat felszámolja a termékdifferenciálás és -innováció lehetőségét, indokolatlanul tilt egyes 
már meglévő kategóriákat, és a tagállamokat további korlátozások – így például 
szabványosított csomagolás – bevezetésére szólítja fel, ami óhatatlanul a 27 tagállamban 
hatályos jogszabályi rendelkezések nem kívánt zűrzavarát idézi elő, ami semmi esetre sem 
könnyíti meg vagy javítja a belső piac működését.

Hangsúlyozták továbbá, hogy az Európai Bizottság a csökkentett kockázatú dohánytermékek 
tilalmával megfosztja a tagállamokat annak lehetőségétől, hogy önállóan alakítsanak ki olyan 
saját stratégiai megoldásokat, amelyek állampolgáraik számára ellenőrzött hozzáférést 
biztosítanak a hagyományos dohánytermékekhez képest csökkentett kockázatot képviselő 
alternatív dohánytermékekhez.

Február 7-én az európai ügyekkel foglalkozó bizottság az egészségügyi bizottsággal karöltve 
meghallgatáson fogadta a Japan Tobacco International (JTI) küldöttségét, amelynek az az 
álláspontja, hogy ezen irányelvre irányuló javaslat megvonná a tagállamok hatásköreit annak 
bizonyítása nélkül, hogy a nemzeti parlamentek nem lennének képesek a kitűzött célokat 
ugyanolyan vagy jobb eredménnyel elérni. A javaslat tehát egyfelől sérti a szubszidiaritás 
elvét, másfelől viszont messze meghaladja a belső piac fejlesztésével kapcsolatban kitűzött 
cél eléréséhez szükséges mértéket, így sérti az arányosság elvét.

Az Azori-szigetek autonóm régió törvényhozó testülete élt a meghallgatáshoz való joggal, 
amelyet a Portugál Köztársaság alkotmánya 229. cikkének 2. bekezdése, valamint a 
21/2012. sz., május 17-i törvénnyel módosított 43/2006. sz., augusztus 25-i törvény 
3. cikkének 4. bekezdése biztosít.

Az Azori-szigetek regionális törvényhozó testülete úgy véli, hogy az irányelvre irányuló 
javaslat nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás és az arányosság elvét.

A testület állandó gazdasági bizottságának albizottsága véleményt nyújtott be, amelyben arra 
való hivatkozással utasítja el az irányelvre irányuló javaslat elfogadását, hogy az torzítaná a 
belső piac működését, továbbá sérti a Szerződésekben lefektetett alapvető jogokat.
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A vélemény megállapítja továbbá, hogy a dohánytermesztés nagyon fontos tevékenység a 
szigetcsoport számára, amely szorosan összefügg a közvetlen és közvetett foglalkoztatási 
színvonallal, a kedvező külső gazdasági hatásokkal, és az adóbevételekkel. Tekintettel erre, és 
szem előtt tartva a szolidaritás elvét, az Azori-szigetek vonatkozásában differenciált 
szabályozást kell létrehozni.

Az Azori-szigetek regionális törvényhozó testülete állandó gazdasági bizottságának 
albizottsága egyhangúan kedvezőtlen véleményt adott ki a vizsgált irányelvre irányuló 
javaslattal összefüggésben.

Az irányelvre irányuló javaslatra vonatkozó véleménynyilvánítási eljárás keretében február 
14-én az egészségügyi bizottsággal közösen tartott legutóbbi meghallgatáson részt vett 
Dariusz Dudziak, a Lengyelország nagykövetségének miniszteri tanácsosa, aki a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének vizsgálatát illetően szintén a kérdéses 
kezdeményezés ellen foglalt állást.

3. Jogalap

E kezdeményezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén alapul.

4. A szubszidiaritás elve

Az EUSZ 5. cikkének (3) bekezdése értelmében: „az Unió csak akkor és annyiban jár el, 
amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok [...] nem tudják kielégítően 
megvalósítani, így azok [...] az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.” A szubszidiaritás elve 
tükrözi azt a megközelítést, miszerint a tagállamok, amennyiben képesek ellátni az adott 
feladatot, elsőbbséget élveznek az EU-val szemben.

A Szerződésben az a szemlélet is megjelenik, hogy a döntéseket a polgárokhoz a lehető 
legközelebb eső szinten, amennyiben lehetséges nemzeti szinten hozzák meg. A Szerződés 
összességében kimondja, hogy az EU legyen mértéktartó, és csak abban az esetben járjon el a 
tagállamokkal megosztott hatáskörök terén, ha a közösségi fellépés valóban hozzáadott 
értéket képvisel, és olyan előnyökkel jár, amelyeket helyi szinten nem lehet elérni.

A közegészségügy kérdése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Unió hatásköre 
csupán a tagállamok intézkedéseinek támogatására, összehangolására vagy kiegészítésére 
terjed ki.

Ezenkívül a Szerződések kifejezetten megkövetelik az Uniótól, hogy tartsa tiszteletben „a 
tagállamoknak az egészségügyi politikájuk meghatározására [...] vonatkozó hatáskörét.”

Az alábbi három példa egyértelműen alátámasztja, hogy az irányelvre irányuló javaslat nem 
tesz eleget a szubszidiaritás elvének.

• Portugáliában az egészségügyi figyelmeztetések teljes méretére vonatkozó 
rendelkezések alapján a „normál méretű” cigarettákra vonatkozó „tilalom” sérti a portugál 
fogyasztók preferenciáit, amit sem a közegészség védelme, sem pedig a belső piac működése 
nem indokol. Ne feledjük, hogy egyébként Portugália az a tagállam, amelyben legkevésbé 
elterjedt a dohányzás, itt a legnagyobb azon polgárok aránya, akik sohasem dohányoztak, és 
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azon tagállamok között szerepel, amelyekben a kiskorúak körében legalacsonyabb mértékű a 
dohányzás.

• Az irányelvre irányuló javaslat számos terméket – az úgynevezett „slim” cigarettákat 
és a mentolos cigarettákat –, a kis kiszerelésű termékeket, valamint a cigarettadohány 40 g-nál 
kisebb csomagolásban való forgalmazását szünteti, illetve tiltja meg. Ezek az intézkedések 
egyáltalán nem ösztönzik a belső piac működését.

• Az egyes alacsony kockázatú termékekre vonatkozó előzetes tilalom bevezetése, 
figyelmen kívül hagyva a bizonyítékokat, arra utal, hogy az EU akadályozza a tagállamokat 
saját csökkent kockázatú stratégiáik megvalósításában. Ez nem egy feltételezett forgatókönyv, 
hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek már létrehozták az alacsony kockázatú termékek 
szabályozásához szükséges jogszabályi keretet. A tilalom sértené a fent említett, valamint a 
többi tagállam saját közegészségügyi politikájuk meghatározására vonatkozó hatáskörét.

Összegzésképpen kijelenthetjük, hogy az irányelvre irányuló javaslat nem mutatja be 
egyértelműen, hogy milyen előnyökkel jár a tagállamok dohánytermékekre vonatkozó 
szabályozó hatáskörének az Európai Bizottságnak való átruházása. A hatáskör-átruházás a 
tagállamok hatáskörébe tartozó lényeges kérdéseket érint, az Európai Bizottság által ezzel 
összefüggésben elérni kívánt célokat pedig pontatlanul, nem kellő alapossággal állapították 
meg.

5. Az arányosság elve

Az arányosság elve megköveteli, hogy az Unió fellépése sem tartalmilag, sem formailag nem 
terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. Tehát 
amennyiben egy adott cél elérésére több lehetőség is kínálkozik, azzal szemben, amely a 
célok elérése szempontjából bizonyul kevésbé költségesnek, azt kell választani, amelyik 
kevésbé költségesnek bizonyul.

Fontos kiemelni, hogy az irányelve irányuló javaslat túlmutat a belső piac jobb működésének 
eléréséhez szükséges mértéken, és sérti a gazdasági szereplőket megillető alapelveket – így a 
piaci verseny szabályaival összhangban álló szabad cselekvést, a termékeik szabad 
differenciálásához való jogot, a jogszerűen megszerzett és kifejlesztett márkák és 
megkülönböztető jelzések szabad használatát –, valamint a felnőtt fogyasztók megfelelő és 
arányos tájékoztatáson alapuló egyéni választási szabadságát.

Ezen túlmenően irányelvre irányuló javaslat ellentmond az Európai Unió Bírósága ítélkezési 
gyakorlatának, amely előírja, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kevésbé szigorú 
intézkedést kell választani, továbbá figyelmeztet arra, hogy el kell kerülni, hogy az okozott 
hátrányok az elérni kívánt célokhoz képest aránytalanok legyenek.

A megkövetelt bizonyítékok ellenére, az irányelvre irányuló javaslat számos rendelkezése 
egyértelműen aránytalan, amelyet ez alapján érvénytelennek kell nyilvánítani. Nincs 
bizonyíték arra, hogy ezek az intézkedések – amelyek önkényesek és korlátozók – javítanák a 
belső piac működését, vagy segítenének elérni az állítólagos közegészségügyi célt.
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III. rész – Vélemény

Tekintettel az előzményekben kifejtettekre és figyelemmel az illetékes bizottság jelentésére, 
az Európai ügyek bizottsága azon a véleményen van, hogy:

1. A kérdéses kezdeményezés sérti a szubszidiaritás elvét, mivel az EU a megosztott 
hatáskörhöz kapcsolódó kérdésekben csak abban az esetben járhat el, ha fellépése olyan 
eredményekkel jár, amelyeket helyi szinten nem lehetne elérni, továbbá, mert anélkül vonja 
meg a tagállamok hatáskörét, hogy bizonyítaná azt, hogy a nemzeti parlamentek nem képesek 
ugyanazt vagy annál jobb eredményt elérni, ami a szubszidiaritás elvének egyértelmű és 
nyilvánvaló megsértését jelenti.

2. A kérdéses kezdeményezés sérti az arányosság elvét, mivel az uniós jogszabályok nem 
léphetik túl a Szerződésekben foglalt célok eléréséhez szükséges mértéket, továbbá mivel 
messze meghaladja a belső piac fejlesztésével kapcsolatban kitűzött cél eléréséhez szükséges 
mértéket, ami az arányosság elvének egyértelmű megsértése.

3. Az elmondottak alapján és a 21/2012. sz., május 17-i törvénnyel módosított 
43/2006. sz. augusztus 25-i törvény 3. cikke értelmében az e véleményhez csatolt 
állásfoglalásra irányuló tervezetet be kell nyújtani a plenáris ülésnek.

4. Az előzményekben felvetett kérdéseket illetően az európai ügyekkel foglalkozó 
bizottság a kormánnyal folytatott információcsere révén továbbra is figyelemmel kíséri az e 
kezdeményezéshez kapcsolódó jogalkotási folyamatot.


