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Tárgy: Szvetla Kosztadinova bolgár állampolgár által a Bolgár Piacgazdasági Intézet 
nevében benyújtott 1659/2012. számú petíció a dohány egyszerű 
csomagolására vonatkozó javaslatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv 
javasolt módosítását alaposan meg kellene vizsgálni, különös figyelmet fordítva az egyszerű 
csomagolás kérdésére, mivel véleménye szerint a javasolt intézkedések nem hogy nem oldják 
meg a problémákat, épp ellenkezőleg: meghiúsítják a célkitűzést és aláássák a piaci versenyt.

Azt is hozzáteszi, hogy ez a szakpolitika precedens értékű lehet más olyan ágazat számára is, 
amely „veszélyes” termékeket állít elő vagy „veszélyes” szolgáltatásokat nyújt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója elsősorban az egyszerű csomagolásnak a dohánytermékekről szóló 
2001/37/EK irányelv javasolt felülvizsgálatában való bevezetése ellen érvel. A csatolt jelentés 
a javaslat Bizottság általi elfogadását megelőzően készült (a DG SANCO 2012. november 28-
án kapta kézhez a jelentést), és ezért nem foglalkozik a jelenlegi javaslattal, amellyel 
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kapcsolatban a Tanács és az EP jelenleg tárgyal. 

A Bizottság észrevételei 

A Bizottság 2012. december 19-én felülvizsgált, a dohánytermékekről szóló irányelvre 
irányuló javaslatot fogadott el. Ezt a szakpolitikai intézkedések gazdasági, szociális és 
egészségügyi hatásainak alapos vizsgálata előzte meg. A Bizottság javaslatát kiegészítő 
hatásvizsgálati jelentés széleskörű áttekintést ad az olyan bizonyítékokról, mint amilyen 
például az az állítás, hogy a dohányfogyasztás egészségügyi veszélyeire való figyelemfelhívás 
és a magatartás megváltoztatásának motiválása tekintetében a képi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges figyelmeztetések.

A javaslat ambiciózus, ugyanakkor kiegyensúlyozott erőfeszítés az EU-t fenyegető 
legjelentősebb egészségügyi veszély – a dohányfogyasztás – kezelésére, amely az EU-ban 
minden évben csaknem 700 000 emberéletet követel. Közegészségügyi szempontból a 
javaslat célja a fiatalok dohányzástól való eltántorítása. E tekintetben a Bizottság 
aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a dohányosok 70%-a 18 éves kora előtt, 
94%-a pedig 25 éves kora előtt kezdi el a dohányzást. A címkézésre és csomagolásra 
vonatkozó rendelkezések célja annak biztosítása, hogy az egészségügyi információ jobban 
eljusson a fogyasztókhoz, ezáltal eltántorítva őket a dohányzásra való rászokástól és 
megkönnyítve a leszokást.

A javaslat nem irányozza elő az egyszerű csomagolás uniós szintű bevezetését, de azt 
lehetővé teszi a tagállamok számára.

Következtetés

A Bizottság javaslata nem irányozza elő az egyszerű csomagolás uniós szintű bevezetését. A 
Tanács és az Európai Parlament között jelenleg folynak a tárgyalások a javaslatról, így a 
dohánytermékek csomagolásával kapcsolatos kérdésekről is. A tanácskozások végső 
eredménye még nem ismeretes.


