
CM\1006122HU.doc PE521.584v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

20.9.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lara Sabel német állampolgár által benyújtott 1738/2012. sz. petíció a 
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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója attól tart, hogy a dohányirányelv felülvizsgálata során a mentolos és a 
vékony cigaretták betiltásra kerülnek. A petíció benyújtója, aki maga is dohányzik, nem érti, 
az EU miért tiltaná meg neki, hogy ilyen cigarettát szívjon. Úgy véli, hogy egy ilyen tilalom 
sérti személyiségének mások veszélyeztetése nélküli szabad kibontakozásához való alapvető
jogát. Úgy gondolja, hogy az EU túl messzire megy azzal, hogy érett és felelős polgároknak 
mondja meg, mit tegyenek.

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 tudományos vizsgálatok és a piaci adatok azt mutatják, hogy az ízek befolyásolják és 
ösztönzik a dohányzás elkezdését. A mentolhoz hasonló ízek nagy valószínűséggel ösztönzik 
a dohányzásra való rászokást, a függőséget és a márkapreferenciát, továbbá megnehezítik a 
dohányzásról való leszokást. A mentol különösen ízletesebbé teszi a dohánytermékeket, és 
hamis képzetet kelthet az ártalmasságuk tekintetében. A tagállamok megkezdték olyan 
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intézkedések elfogadását, amelyek szabályozzák/korlátozzák az ízeket, ezt a célt szolgálják 
például a mentolos kapszulák Németországban és a vaníliás kapszulák Franciaországban. Az 
összehangolt megközelítés megvalósítása érdekében ezért harmonizációra van szükség. A 
dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezmény útmutatója továbbá azt javasolja az 
egyezmény részes feleinek – többek között az Európai Uniónak és Németországnak –, hogy 
tegyenek lépéseket ezen a területen.

A vékony cigaretták tekintetében számos tanulmány megállapította, hogy a vékony cigaretták 
csomagolásáról a nőiesség, az elegancia és a karcsúság jut eszünkbe. Megállapításra került 
továbbá, hogy az egyes cigaretták formái (pl. slim – vékony) és színei (pl. rózsaszín, fekete, 
farmerkék) azt az érzetet kelthetik, hogy kevésbé károsak. Az egyik tanulmány 
megállapította, hogy a vékony cigarettát fogyasztók nagyobb valószínűséggel hitték azt, hogy 
bizonyos cigaretták lehetnek kevésbé károsak, és hogy a saját márkájuk talán egy kicsit 
kevésbé káros. A félrevezető elemeket a dohánytermékekről szóló jelenlegi irányelv már 
tiltja.

A dohánytermékek belső piacát a dohánytermékekről szóló jelenlegi irányelv már 
harmonizálja, és a bizottsági javaslat csak frissíti és bővíti a harmonizáció meglévő szintjét. A 
javaslat megfelel az uniós jog szerinti alapvető jogoknak. A dohánytermékek gyártói, 
importőrei és forgalmazói számára ebben az összefüggésben előírt kötelezettségek 
szükségesek a belső piac működésének javításához, illetve a magas szintű egészségvédelem 
biztosításához.

Következtetés

A dohánytermékekről szóló irányelv – többek között a mentolos és vékony cigarettákra 
vonatkozó rendelkezések – felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslatot jelenleg az Európai 
Parlament és a Tanács tárgyalja. E tanácskozások végső eredménye még nem ismert.


