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Tárgy: Milen Iliev bolgár állampolgár által benyújtott 1939/2012. számú petíció az 
ízesített cigaretták támogatásáról az Európai Unióban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi az ízesített cigaretták javasolt betiltását az Unióban. Úgy véli, 
hogy a polgárok számára továbbra is biztosítani kell a szabadságot arra, hogy dönthessenek a 
dohányzásról, és az ízesített cigaretták betiltása veszélyes precedenst teremthet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A petíció benyújtója amellett érvel, hogy továbbra is biztosítani kell valamennyi polgár 
számára a dohányzással kapcsolatos döntés jogát, és elismeri ugyan a dohányzás káros 
hatásait, de úgy véli, hogy a legális, nem káros hatású ízesítést engedélyezni kell. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az ízesített cigaretták betiltása veszélyes precedenst teremthet, az 
ízesítés megválasztását pedig továbbra is a fogyasztókra kellene hagyni. A petíció benyújtója 
egyetért a csomagolásra írt nagyméretű egészségügyi feliratokkal. 

A Bizottság észrevételei 

A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat nem 
kérdőjelezi meg a törvény által előírt minimális korhatárt betöltött állampolgárok 
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dohányzással kapcsolatos döntési jogát. A javaslat célja, hogy tovább harmonizálja a 
dohánytermékek belső piacát, tükrözve a dohánytermékek polgárok egészségére gyakorolt 
káros hatását. A javaslat valójában arra irányul, hogy korlátozza bizonyos dohánytermékek 
vonzerejét, amelyekről kiderült, hogy ösztönzik és elősegítik a dohányzásra való rászokást, 
különösen a fiatalok körében. Ahogy a Bizottság hatásvizsgálatából is kiderült, a jellegzetes, 
mint például a mentolos ízesítésű cigaretták elősegítik a rászokást azzal, hogy elfedik a 
dohány erőteljes ízét, ezzel csábítva mindenekelőtt a fiatal fogyasztókat. A dohánytermékek 
összességében csökkenő piacához viszonyítva is nő az ilyen jellegű dohánytermékek 
fogyasztása. 

Emellett ki kell emelni azt is, hogy a Bizottság javaslatának célja nem az, hogy betiltsa az 
egyedi ízeket, hanem az, hogy a jellegzetes ízesítésű dohánytermékeket tiltsa be, ezzel 
továbbra is lehetővé téve a termékek megkülönböztetését.

Összegzés

A Bizottság úgy véli, hogy az általa javasolt intézkedések arányosak és megfelelnek a belső 
piac működését elősegítő jogalapoknak, ez esetben a magas szintű közegészség jogalapjának. 
A dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatáról jelenleg az Európai Tanács és a 
Parlament tárgyal. E tanácskozások végső eredménye még nem ismert.


