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dohányzás hatásai elleni védelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a dohányzás hatásai elleni védelemre vonatkozó európai 
intézkedések nem lesznek hatékonyak. Azt gondolja, hogy ezeknek az intézkedéseknek nem a 
dohányosokat, hanem a dohányipart kell megcélozniuk. A petíció benyújtója úgy véli, hogy 
be kellene tiltani például a dohánytermékekben található, függőséget okozó nikotint. 
Véleménye szerint a dohányipar képes nikotinmentes termékeket gyártani, de nem akar, mert 
sok bevétele származik a dohányosokból. A petíció benyújtója a saját költségén próbált 
leszokni a dohányzásról, de nem járt sikerrel, és nem érti, hogy az egészségbiztosítás miért 
fizeti az alkohol elvonókúrát, de a dohányzásról való leszokást segítő terápiákat nem. A 
petíció benyújtója a dohányzással kapcsolatos probléma őszintébb megközelítésére szólít fel, 
és arra, hogy a problémát a gyökerénél kezeljék, vagyis a dohányipar szintjén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A Bizottság észrevételei
A Bizottság a közelmúltban a dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló 
javaslatot terjesztett elő.
A nikotinhelyettesítő terápiákhoz és az elektronikus cigarettákhoz hasonló nikotintartalmú 
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termékek tekintetében a javaslat célja, hogy harmonizálja a tagállamok e termékekre 
vonatkozó megközelítését, és emellett biztosítsa, hogy teljes mértékben ki lehessen használni 
az e termékekben – mint a leszokást segítő termékekben – rejlő lehetőségeket azáltal, hogy a 
gyógyszerekre vonatkozó jogi szabályozás hatálya alá vonják őket, amennyiben a nikotinra 
meghatározott küszöbérték átlép bizonyos határokat. Ezért egészségvédelmi szempontból a 
javaslat célja elsősorban a fiatalok dohányzásra való rászokásának megelőzése, valamint 
annak biztosítása, hogy a dohánytermékek meglévő fogyasztói számára alternatíva álljon 
rendelkezésre megfelelően szabályozott, nikotinhelyettesítő terápiák formájában. A javaslatot 
– többek között a nikotintartalmú termékekkel kapcsolatos kérdéseket – jelenleg a Tanács és 
az Európai Parlament tárgyalja. E tanácskozások végső eredménye még nem ismert.
Az egészségügyi beavatkozások költségeinek visszatérítésével kapcsolatos határozatok 
elsősorban tagállami hatáskörbe tartoznak.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló 
javaslata megfelelő szabályozási rendelkezéseket tartalmaz a dohánytermékek és a 
nikotintartalmú termékek tekintetében.


