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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója attól tart, hogy a dohányirányelv felülvizsgálatának eredményeként a 
dohánytermékeket halálos anyagoknak fogják tekinteni, és a mentolos, illetve „slim” 
cigarettákat betiltják. A petíció benyújtója dohányosként nem érti, miért az Uniónak kell e 
cigarettafajták betiltására törekednie. Bár tisztában van a dohányzás káros hatásaival, úgy 
véli, hogy a dohányzás vagy a dohányzástól való tartózkodás személyes döntés, és arra hívja 
fel a figyelmet, hogy más, hasonlóan káros termékek és életmód nem áll olyan szigorú jogi 
szabályozás alatt, mint a dohány, illetve a dohányzás. Úgy véli, hogy az ilyen jellegű 
rugalmatlan szabályozási intézkedések a piacgazdaság összeomlásához vezetnek, és úgy 
gondolja, hogy a dohányosokat diszkriminálják, valamint megsértik egyéni jogaikat. Arra a 
következtetésre jut, hogy az EU ez esetben túlságosan is gyámsága alá vonja polgárait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

„A Bizottság a dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozó 2012. 
decemberi javaslata a Szerződés 114. cikkén alapul, és a dohánytermékek belső piacának 
hiányosságait igyekszik orvosolni. Egészségügyi szempontból a fő hangsúly a fiatalok 
védelmén van. A dohányosok 70%-a a 18. életévének betöltése előtt kezd el dohányozni, és a 
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24. életévüket betöltő személyek esetében statisztikailag kevésbé valószínű, hogy elkezdenek 
dohányozni. A kockázat abban rejlik, hogy könnyebb elkezdeni dohányozni, mint a rászokás 
után leszokni. Más szavakkal egészségügyi szempontból a legfőbb cél az, hogy elvegyék a 
fiatalok kedvét attól, hogy dohányozni kezdjenek. Ennek fényében a javaslat a „beavató 
termékekre” összpontosít, például a fiatal lányoknak szánt „slim” cigarettákra és a erősen 
ízesített (például mentolos) cigarettákra. 

A dohányzás visszaszorítása természetesen más eszközökkel is elérhető, például 
adónöveléssel vagy a reklámozás törvényi szabályozásával. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a javasolt intézkedések hatástalanok lennének, ahogy ezt a világ más országaiban bevezetett 
jogszabályok is mutatják.

Következtetés

Figyelembe véve, hogy a jogalkotási javaslat jelenleg a Tanács és a Parlament előtt van, a 
Bizottságnak már nem áll módjában segíteni a petíció benyújtójának. A Bizottság 
mindenesetre a javasolt intézkedéseket megfelelőnek ítéli.


