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Tárgy: Andreas Mai német állampolgár által benyújtott 0034/2013. számú petíció az e-
cigaretták dohánytermékként való kezelésére irányuló javaslatról 

Janine és Michael Leven német állampolgárok által benyújtott 0035/2013. számú 
petíció az e-cigaretták dohánytermékként való kezelésére irányuló javaslatról

Joachim Kromm német állampolgár által benyújtott 0067/2013. számú petíció a 
dohányról szóló irányelvről

1. A 0034/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az e-cigarettát nem szabadna dohánytermékként kezelni, 
mivel az e-cigarettához nem használnak dohányt. Az e-cigaretta valójában egy párologtató, 
amelyben egy nikotintartalmú folyadék párolog el. Az e-cigarettákra vonatkozó jogalkotási 
javaslat határértéket állapít meg a folyadék megengedett nikotintartalmára vonatkozóan. A 
petíció benyújtóját az e-cigaretta segítette a rendes cigarettáról való leszokásban. Azt állítja, 
hogy ha a javaslatot elfogadják és a határértéket fenntartják, más dohányosok sokkal 
nehezebben fognak tudni leszokni a cigarettáról. Kéri a Parlamentet, hogy ne tekintse 
dohányterméknek az e-cigarettát, és ne kezelje akként a jogszabályban. 

A 0035/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a Parlament akadályozza meg, hogy az e-cigarettát az európai 
jogszabályok dohányterméknek tekintsék és akként kezeljék.

A 0067/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a dohányról szóló irányelv tervezetében az elektromos cigaretta 
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olyan nikotintartalmú termékként van meghatározva, amelynek a nikotinkoncentrációja nem 
haladja meg a 4 mg/l-t. Az ezen szintet meghaladó termékek gyógyszernek minősülnek, 
amivel a petíció benyújtója nem ért egyet. Úgy véli, hogy az elektromos cigaretták a 
hagyományos cigarettákhoz képest kevésbé károsak. Ennek értelmében serkentő hatású 
szerként kellene kategorizálni. A petíció benyújtója szerint az elektromos cigaretták haszna 
az, hogy használatukkal a dohányosok leszokhatnak a dohányzásról és/vagy a nikotinról, 
ugyanis használatukkor a kártékony égéstermékek belélegzése nélkül dohányozhatnak. A 
nikotintartalom korlátozása miatt kevésbé valószínű, hogy a dohányosok a köztudottan káros 
hatású hagyományos cigarettáról elektromos cigarettára váltanak. A petíció benyújtója azt 
sem érti, hogy a meghatározott szint túllépésekor hogyan jöhet létre gyógyító hatás. 
Véleménye szerint ezeknek a hatásoknak a hagyományos cigaretták esetében is jelentkezniük 
kellene. Azt állítja, hogy az elektromos cigarettákat ki kellene zárni a dohányról szóló 
irányelv hatálya alól, ugyanis így a dohányosoknak, akik ezekre a termékekre akarnak váltani, 
lehetőségük van arra, hogy a serkentő hatást kevésbé káros módon élvezhessék.

2. Elfogadhatóság

0034/2013: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. 
0035/2013: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. szeptember 11. 
0067/2013: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 4. 

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
megtörtént.

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

A Bizottság 2012 decemberében közzétette a dohánytermékekről szóló irányelv 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát. A javaslat célja a dohányzásra való rászokás 
csökkentése, különösen a fiatalok körében. Emellett javasolja, hogy a nikotinra meghatározott 
bizonyos küszöbértéket meghaladó nikotintartalmú termékek – köztük az elektromos 
cigaretták – a gyógyszerekre vonatkozó szabályozás (2001/83/EK irányelv), az ebből 
kimaradó nikotintartalmú termékek pedig a címkézési követelmények hatálya alá kerüljenek. 

A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében 
helyénvaló javaslatot tenni a nikotintartalmú termékek szabályozására a kérdéses irányelvben. 
Emellett lehetővé kell tenni, hogy ezek a termékek a dohányzásról való leszokást elősegítő 
eszközként biztonságos és minőségi szempontból ellenőrzött módon maradéktalanul kifejtsék 
hatásukat. A javaslat elfogadását a szakpolitikai intézkedések gazdasági, szociális és 
egészségügyi hatásainak alapos vizsgálata előzte meg.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a nikotintartalmú termékekre vonatkozóan javasolt intézkedések 
arányosak és összhangban vannak a belső piac működését elősegítő jogalappal, alapul véve a 
közegészség magas fokú védelmét. 

A Bizottság javaslata ösztönzőket határoz meg a jelenleg még dohányosok számára, hogy a 
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hagyományos – a petíció benyújtója szerint helyesen károsnak ítélt – cigaretta használatáról 
térjenek át a biztonsági és minőségi szempontból ellenőrzött, dohányzásról való leszokást 
elősegítő termékekre.

 A Tanács és az Európai Parlament között jelenleg folynak a tárgyalások a javaslatról, így a 
dohánytermékekkel kapcsolatos kérdésekről is. E tanácskozások végső eredménye még nem 
ismert. Remélhetőleg ezek eredményeként a jogi keretek egyértelműbbek lesznek, köztük a 
nikotintartalmú termékekre vonatkozó jogszabályok is.


