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Tárgy: Az olasz Szenátus 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 az olasz Szenátusnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG SZENÁTUSA

 XVI. CIKLUS 

A 12. ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA

(Köztisztaság és egészségügy)

(Előadó: BASSOLI és D'AMBROSIO LETTIERI)

jóváhagyva a 2013. január 30-i, délutáni ülésen

A

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)

a rendelet 144. cikkének (1) és (6) bekezdése értelmében,

az elnökség értesítése 2013. február 6-án történt.
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TARTALOM

Az állásfoglalás szövege 3. oldal

A 10. állandó bizottság véleménye 8. oldal

A 14. állandó bizottság véleménye 9. oldal
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A bizottság

megvizsgálván 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 szóló 
közösségi jogi aktust (COM(2012)0788);

értékelvén, hogy az irányelvre irányuló javaslat fő célja a dohánytermékekről szóló 2001. 
június 5-i európai parlamenti és tanácsi irányelv naprakésszé tétele és kiegészítése az 
időközben bekövetkezett tudományos fejlődés, valamint a nemzetközi és piaci fejlemények 
fényében;

emlékeztetve, hogy Olaszország mindig a dohányzás elleni harcra és a nem dohányzók 
védelmére leginkább odafigyelő országok közé tartozott, egy olyan jogi keret révén, mely a 
meghatározott helyiségekben és a tömegközlekedési eszközökön a dohányzás tilalmáról szóló 
1975. november 11-i 584. törvénytől az olyan nemrégiben hozott rendelkezésekig terjed, mint 
a 2012. szeptember 13-i 158. törvényerejű határozatnak a 2012. november 8-i 189. törvény 
által módosított 7. cikke, mely megtiltja cigaretta eladását a 18. éven aluliak számára, 
felemelve a korhatárt a terhes nők és a gyermekek védelméről és támogatásáról szóló 
jogszabályokat egyetlen szövegbe foglaló 1934. december 24-i 2316. királyi határozat 25. 
cikkében szereplő 16. éves életkorról;

tekintettel arra, hogy a Szenátus Köztisztasági és Egészségügyi Bizottsága jogalkotási 
tevékenységének prioritásai között különös figyelmet fordított egy törvénytervezet (8. 
szenátusi jogi aktus) vizsgálatának, mely az egészség védelmét és a dohánytermékek 
fogyasztásából származó károk megelőzését célzó rendelkezéseket tartalmazott, és amelyet 
bár nem fogadott el a parlament, a különböző politikai erők széleskörűen egyetértettek azzal, 
hogy óva kell inteni a dohánytermékek fogyasztásától, ezáltal megelőzve a dohányzás által 
okozott károkat;

hangsúlyozva, hogy az említett jogalkotási kezdeményezés legfontosabb pontjai többek között 
az alábbiak: a dohánytermékek megvásárlása és fogyasztása minimális korhatárának 16-ról 18 
éves életkorra emelése (a 2012. évi 158. törvényerejű határozat említett 7. cikke helyezte 
hatályba), az iskolákban történő dohányzás tilalma (5. cikk), a dohányzás okozta károk 
megelőzését és mérséklését szolgáló alap létrehozása, melyből tájékoztató és megelőző 
kampányokat finanszíroznak (6. cikk), a forgalomba helyezett és a fogyasztók által 
fogyasztott termékek jellemzőinek, mennyiségének és minőségének ellenőrzése – mivel a 
dohány feldolgozása során keletkező termékek olyan összetevőinek mérése és ellenőrzése, 
mint a kátrány, a nikotin és a szén-monoxid, nélkülözhetetlen előfeltétele a fogyasztók 
egészsége megóvásának –, a dohánytermékek gyártóinak kötelezése az említett termékek által 
tartalmazott anyagok mennyiségének feltüntetésére a cigaretták dobozának és más 
dohánytermékek csomagolásának belsejében elhelyezett tájékoztatókon (7. cikk);

pozitívan értékelve a szóban forgó irányelvre irányuló javaslat célkitűzéseit, amely az említett 
2001/37/EK irányelv felülvizsgálata révén és az egészség védelmének legmagasabb szintjét 
biztosítandó naprakésszé kíván tenni már harmonizált területeket annak érdekében, hogy le 
lehessen küzdeni a vonatkozó nemzeti jogszabályaiknak az új nemzetközi, tudományos és 
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piaci fejleményekhez való hozzáigazítása terén a tagállamok által tapasztalt akadályokat; a 
dohánytermékekről szóló irányelvben még nem tárgyalt termékekkel kapcsolatos 
intézkedések bevezetése, amennyiben a tagállamok heterogén fejlődése a belső piac 
szétaprózottságához vezetett vagy valószínűleg ahhoz fog vezetni; annak biztosítása, hogy az 
irányelv rendelkezései ne legyenek kijátszhatók a dohánytermékekről szóló irányelvnek nem 
megfelelő termékek forgalomba hozatalával;

megjegyezve, hogy a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. 
cikke alapján fogadta el az irányelvre irányuló javaslatot a belső piac működésének, valamint 
a polgárok egészségének magas szintű biztosítása érdekében, csökkentve a dohányzás 
vonzerejét, különösen a fiatalok körében. Ennek kapcsán az Európai Bizottság saját 
jogalkotási fellépésének alapjaként kifejezetten hivatkozik a WHO dohányzás elleni 
küzdelemről szóló keretegyezményére, azzal indokolva a javasolt intézkedések bevezetését, 
hogy azok biztosítják a nemzetközi szerződésekben foglalt elvárások európai szintű, 
hatékonyabb megvalósítását; 

hangsúlyozva, hogy e téren országunk jogosan sorolhatja magát az Európai Unió „virtuózai” 
közé, hiszen egy alapvetően kiegyensúlyozott jogrend és a dohánytermékek koncessziókon 
keresztül szigorúan ellenőrzött forgalmazási rendszere révén lehetővé vált a közegészségügyi 
célok teljes körű teljesítése és egyúttal jelentős állami bevételek biztosítása is.

Ennek kapcsán emlékeztetni kell arra, hogy Olaszország hamar eleget tett a WHO-egyezmény 
előírásainak, egyrészt az úgynevezett Sirchia-törvény (2003. január 16-i 3. törvény) 
elfogadásával, másrészt a dohánytermékek automatákból történő forgalmazásának 
szabályozásával, valamint újabban a 18. éven aluliak számára történő forgalmazásuk 
megtiltásával, nem beszélve a nemzeti jogszabályok harmonizálását célzó normatív vagy 
szabályozási beavatkozásokról. Továbbá különös figyelmet érdemel, hogy országunk olyan 
adópolitikát fogadott el a dohánytermékek vonatkozásában, amely rendkívül jó 
eredményekkel szolgált a dohányzás vonzerejének csökkentése terén. A hivatalos statisztikák 
szerint 2003 és 2012 között a dohányzók aránya Olaszországban 27,6%-ról 20,8%-ra 
csökkent, ami jelentős eredmény, melyet nem sok uniós ország mondhat magáénak, hiszen 
annak ellenére, hogy gyakran szigorúbb szabályozásokat alkalmaznak, a dohányzók aránya 
ott még magasabb;

tudomásul véve a 10a. Bizottság 2013. január 16-i pozitív észrevételeit, az alábbiak 
hangsúlyozásával: „felhívja az illetékes bizottságot, hogy az irányelvre irányuló javasat 
vonatkozásában figyelmesen értékelje a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben 
tartását; megjegyzi, hogy az irányelvre irányuló javaslat azon rendelkezései, amelyek a 
dohánytermékek szabványosítását írják elő, sértik az ipari védjegyeket és – korlátozván a 
termékek nyomon követhetőségét – akadályozhatják a csempészet és a hamisítás elleni 
hatékony fellépést”;

úgy vélve azonban, hogy a konkrét esettel kapcsolatban az a megalapozott kritika merülhet fel 
az irányelvre irányuló javaslat tartalma vonatkozásában, hogy nem teljesül maradéktalanul a 
szubszidiaritás és az arányosság elve, amely az uniós szerződésben és az ahhoz csatolt 
jegyzőkönyvben került meghatározásra.

Az alábbi okok miatt véljük úgy, hogy sérül az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 
csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 
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szerinti szubszidiaritás és az arányosság elve:

1) először az annak eldöntésével kapcsolatos problémát vetjük fel, hogy a szóban forgó 
irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat tiszteletben tartja-e a szubszidiaritás elvét. Ezt az 
elvet azért kell alkalmazni, mert az Európai Bizottság az irányelvre irányuló javaslat 
jogalapjaként az EUMSZ 114. cikkét nevezte meg, amely a tagállami jogszabályok 
közelítéséről szól a belső piac működésének biztosítása érdekében, az egészségügyi védelem 
magas szintje alapján (a tagállamok és az Európai Unió megosztott hatásköre).

Az irányelvre irányuló javaslat célja azonban, úgy tűnik, nem a dohánytermékekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizálása/közelítése. A javaslat 24. cikke szerint ugyanis a 
tagállamok szabadon dönthetnek az ágazat különböző – szigorúbb – szabályozásáról. Az 
irányelvre irányuló javaslat arra buzdítja a tagállamokat, hogy önállóan járjanak el az alábbi 
területeken: a nikotintól, a kátránytól és a szén-monoxidtól eltérő kibocsátások mérése; az 
összetevők utólagos mérési tesztjei; a meghatározott adalékanyagokat tartalmazó termékek 
betiltásának feltételei; az új termékek engedélyezési rendszerének létrehozása; szigorúbb 
csomagolási normák bevezetése (mint például a generikus doboz). Ezek a javaslatok jelentős 
eltéréseket tesznek lehetővé a tagállamok között, és ezáltal korlátozzák az áruk szabad 
mozgását. Ezért nem indokolt az irányelvre irányuló javaslat jogalapjaként az EUMSZ 114. 
cikkére hivatkozni.

2) Némi következetlenség figyelhető meg az irányelvre irányuló javaslat végrehajtása 
terén a tagállamok számára biztosított mozgástér kapcsán. A Bizottság 22. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre túlzottan tág úgy 
tartalmában – legalább 16 területet felölel a dohánytermékek előállítása, a csomagolása és 
forgalmazása vonatkozásában –, mint időtartamában, ami jelentősen korlátozza a nemzeti 
parlamentek jogalkotási hatáskörét.

Az EUMSZ. 290. cikke ugyanis lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon „a 
Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják”.

Például a 3. cikk (2) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a tagállamokban forgalmazott vagy feldolgozott cigaretták (1) bekezdés 
szerinti legnagyobb kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának meghatározása 
vonatkozásában; ugyanakkor ezek az elemek éppen a jogalkotási aktus lényeges elemeit 
alkotják, hiszen az irányelvre irányuló javaslat tárgyát képező termékek tartalmára 
vonatkoznak.

3) A szubszidiaritás elvének megsértése különösen az alábbiakban nyilvánul meg: 

a) új generációs dohánytermékek: az Európai Bizottság komolyan korlátozza az alacsony 
kockázatot jelentő termékek forgalmazását, és de facto eltántorít a kutatásba, innovációba és 
fejlesztésbe történő befektetésektől, nemcsak azáltal, hogy nem határozza meg az új 
generációs dohánytermékek ad hoc normatív keretét, hanem azáltal is, hogy a szabályozási 
keret tartalmát még inkább elrettentővé teszi (például megakadályozza, hogy a fogyasztók 
tájékoztatást kapjanak e termékek fogyasztásának alacsonyabb kockázatáról, amelyet akár 
tudományos bizonyítékok is alátámaszthatnak). A dohánytermékekről szóló jelenleg hatályos 
irányelv (8) preambulumbekezdése ugyanakkor kimondja, hogy szükség van ilyen 
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szabályozásra: „A szabályozási keretek felülvizsgálata során szükség van arra, hogy a 
bizonyítékok alapján megvizsgálják a gyártók állításait, miszerint egyes dohánytermékeket „a 
kockázat csökkentése” jegyében terveztek meg és/vagy hoztak forgalomba, illetve valamely 
termék káros hatásai csökkent mértékűek.”

Az „alacsony kockázatú vagy új generációs termékek” betiltásával az Európai Unió 
megakadályozza, hogy a tagállamok olyan egészségügyi politikát alkalmazzanak, amely 
csökkenti a dohányzásból eredő kockázatokat.

b) Egész termékkategóriák standardizálása és betiltása: A dobozok standardizálására és 
egész, ma legális termékkategóriák – mint a slim, a mentolos és a 10-es csomagolásban 
kapható cigaretták – forgalmazásának megtiltására irányuló és egyúttal a termékek 
standardizálódásához vezető intézkedéseket azzal indokolja az Európai Bizottság, hogy 
csökkenteni kívánja a dohánytermékek vonzerejét, és hogy aggódik amiatt, hogy bizonyos 
fajta dobozok vagy termékek hatására a fogyasztó azt gondolhatja, hogy azok kevésbé 
károsak.

Amellett, hogy e legális termékek indokolatlan betiltása ellentétes a javaslat legfontosabb 
céljával, azaz a belső piac működésének javításával, standardizálódáshoz és az abból 
következő értékvesztéshez vezetne, mivel arra ösztönözné a) a fogyasztókat, hogy olcsóbb 
termékekre térjenek át, b) a versenytársakat, hogy csak az árakat vegyék alapul, ami a 
dohánytermékek átlagos árának csökkenésével járna és c) a feketepiac (csempészés/hamisítás) 
jelentős erősödéséhez vezetne, mivel a standard csomagolásokat könnyebb lenne utánozni. E 
következmények jelentős negatív hatást gyakorolnának a jogszerű forgalmazásra, az állami 
bevételekre és az értékesítési láncra. Továbbá az új irányelvre irányuló javaslat révén elérendő 
eredmények ellentétesek lennének a javaslat másik alapvető céljával, azaz az emberek 
egészségének megóvásával.

Végül megjegyezzük, hogy történelmileg az Európai Unió mindig igyekezett harmonizált 
normákat meghatározni a termékek címkézésével kapcsolatban, miközben a termékek és a 
csomagolás küllemét mindig a nemzeti parlamentek szintjén szabályozták. Az új irányelvre 
irányuló javaslattal az Európai Unió az első alkalommal törekszik szinte kizárólagos 
ellenőrzésre szert tenni a termékek és a csomagolás külleme, formája és dizájnja 
vonatkozásában, anélkül azonban, hogy egészségügyi szempontból ezen intézkedések 
hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok állnának rendelkezésre. 

Végül megjegyezzük, hogy jobban oda kellene figyelni a széles körben reklámozott 
elektronikus cigaretták forgalmazására, mivel azok, amint az Istituto superiore di sanità friss 
véleményéből kiderül, aggodalomra adnak okot a közegészségügy vonatkozásában, mivel 
azzal a veszéllyel járnak, hogy a dohányzókat a hagyományos, dohányalapú cigaretták 
fogyasztása és az esetleges nikotinfüggőség felé terelik. Ez a kockázat különösen a fiatalok 
esetében magas, hiszen a fiatal fogyasztók az interneten könnyen hozzáférhetnek ezekhez a 
termékekhez.
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A 10. ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(IPAR, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM)

(Előadó: CURSI)

2013. január 16.

A bizottság

megvizsgálván a COM(2012)0788 jogi aktust, a hatáskörébe tartozó részek vonatkozásában 
kedvező véleményt ad, az alábbiak hangsúlyozásával:

felhívja az illetékes bizottságot, hogy az irányelvre irányuló javasat vonatkozásában 
figyelmesen értékelje a szubszidiaritás elvének maradéktalan tiszteletben tartását;

megjegyzi, hogy az irányelvre irányuló javaslat azon rendelkezései, amelyek a 
dohánytermékek szabványosítását írják elő, sértik az ipari védjegyeket és – korlátozván a 
termékek nyomon követhetőségét – akadályozhatják a csempészet és a hamisítás elleni 
hatékony fellépést.
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A 14. ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(EURÓPAI UNIÓS POLITIKÁK)

(Előadó: BOLDI)

2013. január 30.

A bizottság

megvizsgálván a COM(2012)0788 jogi aktust, megállapítja, hogy annak célja

a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló, 2001. június 5-i 
2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálata. E felülvizsgálatot, 
amelyről maga az irányelv is rendelkezik (11. cikk), a Tanács (2009. november 30-i ajánlás) 
és az Európai Parlament (2011. szeptember 15-i és 2007. október 24-i állásfoglalások) 
javasolta, 

az irányelv hozzáigazítása a piaci fejleményekhez (az olyan termékek, mint az elektromos 
cigaretták feltűnése miatt), a nemzetközi változásokhoz (a WHO dohányzás elleni 
keretegyezményének 2003. májusi elfogadása miatt, melynek az Európai Unió és valamennyi 
tagállam is részes fele) és a tudományos fejlődéshez;

tekintettel:

a Bíróság által a C-491/01. ügyben 2002. december 10-én hozott ítéletre, amely megerősítette 
a 2001/37/EK irányelv érvényességét a jogalap tekintetében, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének tiszteletben tartása vonatkozásában;

a WHO dohányzás elleni küzdelemről szóló keretegyezményének 2003. májusi elfogadására; 

továbbá az Európai Bizottság által szervezett 2010. szeptember 24-i és december 17-i 
nyilvános meghallgatások, valamint az Eurobarométer 2012. májusi kutatásának 
eredményére;

teljes mértékben osztva az alábbi célokat:

- a fiatalok dohányzástól való eltántorítása;

- annak biztosítása, hogy az esetleges fogyasztás megfelelő információkon alapuló 
döntések alapján történjen;

osztja továbbá, hogy „a dohánytermékek nem szokásos árucikkek, és figyelembe véve a 
dohánytermékek fokozottan káros hatásait, az egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, mindenekelőtt a fiatalok körében előforduló 
dohányzás arányának visszaszorítása tekintetében” (7. preambulumbekezdés),



PE506.015v01-00 10/11 CM\927487HU.doc

HU

a hatáskör vonatkozásában, és hivatkozva az Európai Bizottság felhatalmazásának rendszerére 
(22. cikk), az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében ellentétes véleményt 
fogalmaz meg.

Az irányelvre irányuló javaslat 22. cikke a jogi aktus lényeges elemeinek meghatározására 
vonatkozó felhatalmazásról szól, meghatározva 290. cikk szerinti felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit. Ez vonatkozik a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében,  a 6. cikk (3) és (9) 
bekezdésében és  a 18. cikk (2) és (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásokra is.  Az első két 
esetben a felhatalmazás gyakorlása ellehetetlenítheti bizonyos termékek Európai Unión belüli 
forgalmazását, a harmadikban pedig módosíthatja a forgalomba hozatalra vonatkozó 
szabályok szempontjából történő minősítést. Mindhárom esetben módosulna az irányelv 
hatálya és azon termékek köre, amelyekre alkalmazni kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az EUMSZ 114. cikkét helyesen határozták meg a szóban forgó 
jogi aktus jogalapjaként. Az Unió hatáskörén belül csak és kizárólag az európai jogalkotónak 
van lehetősége arra, hogy felhatalmazza a Bizottságot bizonyos általános jellegű nem 
jogalkotási aktusok elfogadására az EUMSZ 290. cikkében meghatározott esetekben és 
módokon (amely kifejezetten rögzíti, hogy „adott szabályozási terület alapvető elemei 
kizárólag a jogalkotási aktusban szabályozhatók, és ezekre vonatkozóan nem adható 
felhatalmazás”).

A fent felsorolt lényeges elemekre vonatkozó felhatalmazások az Unió 114. cikk szerinti 
hatáskörén belül, túlzott és indokolatlan hatáskört biztosítanak a Bizottság számára, 
amennyiben:

- túlzott aránytalanságot idéznek elő a tagállamok szabályozásai autonómiájának 
rovására, és sértik az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdését;

- sértik a nemzeti parlamentek jogosítványait, mivel határozatlan időre megfosztják őket 
annak lehetőségétől, hogy véleményt mondjanak a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
tiszteletben tartásáról a felhatalmazás keretében elfogadott jogi aktusok vonatkozásában.

Más szóval, megvizsgálva a dohánytermékekkel és más kapcsolódó termékekkel kapcsolatos 
jogalkotásra vonatkozó uniós hatáskört, indokolatlannak és a tagállami hatásköröket sértőnek 
tűnik a Bizottság önálló beavatkozása, amely nem felel meg a szükségesség és a hozzáadott 
érték kritériumának. A 3. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 6. cikk (3) és (9) bekezdésében és a 
18. cikk (2) és (5) bekezdésében hivatkozott területeken a társjogalkotóknak kellene további 
jogalkotási fellépéseket tenniük.

Továbbra is a felhatalmazás rendszerénél maradva, erős fenntartásunkat fogalmazunk meg 
azok határozatlan időtartama, valamint azon lehetőség vonatkozásában, hogy az Európai 
Bizottság meghatározatlan és általános jellegű körülmények fennállása esetén önállóan 
visszavonhat bizonyos mentességeket („amennyiben a Bizottság jelentése megállapítja, hogy 
a körülményekben jelentős változást történt”). Ez vonatkozik a 6. cikk (10) bekezdésére, a 10. 
cikk (5) bekezdésére és a 13. cikk (4) bekezdésére.

Végül a jogi aktus tartalma vonatkozásában kérjük annak alapos vizsgálatát, hogy van-e mód 
az alábbiakban rejlő lehetőségek kihasználására:
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- az úgynevezett „alacsony kockázatú” vagy „új generációs termékek” (17–19. cikk);

- a korlátozott mennyiséget tartalmazó csomagolások és a korlátozott átmérőjű 
cigaretták piacon tartása.

Ezek a termékek esetleg felhasználhatók lehetnek a dohányzás fokozatos csökkentésére vagy 
az arról való leszokásra irányuló politikákban. Másként, a dohánytermékek kínálatának 
korlátozása vagy a kínálat standardizálás révén történő befolyásolása önmagában nem 
korlátozza a dohányzásra való hajlamot. Hozzájárulhat azonban a csempészet fokozódásához, 
és nehéz helyzetbe hozhatja azokat a dohányosokat, akik már valamilyen módon elindultak a 
leszokás felé vezető úton. 


