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1. A petíció összefoglalása

A dohánytermékek címkézését szabályozó 92/41/EGK irányelv Svédországon kívül minden 
tagállamban megtiltotta a szájon át fogyasztott dohánytermék, a snus piaci forgalomba 
hozatalát, holott a petíció benyújtója szerint a termék használata pozitív hatással van az 
egészségre. A snust a dohányzásról leszokni kívánó emberek a cigaretta helyettesítésére 
használják. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Bizottság a dohánytermékekről szóló 
irányelv felülvizsgálatáról szóló javaslatában a kedvező közegészségügyi hatásokkal 
kapcsolatos hiányos, elfogult és félrevezető érvelések miatt nem fogja támogatni a tilalom 
eltörlését. Az Európai Parlament közbenjárását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A szájon át fogyasztott dohányra (snus) vonatkozó európai uniós tilalmat 1992-ben vezették 
be a belső piac megfelelő működése biztosítása és egyben az egészségvédelem magas 
szintjének megőrzése érdekében Ekkor három tagállamban már tilos volt a snus használata. A 
snus betiltását 1992-ben azzal indokolták, hogy meg kell akadályozni az olyan, egészségre 
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ártalmas termék fogyasztásának terjedését, amely újonnan jelent meg a tagállamok piacain, és 
amelyről úgy vélték, különösen vonzó a fiatalok számára. A szájon át fogyasztott dohány 
tilalmát a 2001/37/EK irányelv 8. cikke átvette.

A szájon át fogyasztott dohányra vonatkozó tilalmat az Európai Bíróság 2004. december 14-i 
ítéletében (C-210/03. sz. ügy) érvényesnek nyilvánította. A Bíróság megerősítette, hogy a 
tilalom arányban áll az egészségvédelem céljával. A Bíróság ítéletében hivatkozott a 
közösségi jogalkotás számára az irányelv elfogadásakor rendelkezésre álló tudományos 
információkra. 

2008. február 6-án az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (SCENIHR) megerősítette, hogy a szájon át fogyasztott dohány (snus) és más 
füstmentes dohánytermékek az egészségre káros hatást gyakorolnak1. A bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy – ugyan eltérő mennyiségben, de – valamennyi füstmentes 
dohánytermék tartalmaz karcinogén anyagokat, és több, az egészségre nézve káros hatással 
hozhatók összefüggésbe. Ezenfelül megállapította, hogy a füstmentes dohány minden 
formájában rákot okozhat, növeli a szívinfarktus miatti halál kockázatát, és függőséget okoz.  

A Bizottság tisztában van azzal, hogy az elmúlt két évtized során csökkent a snus 
karcinogénanyag-tartalma. Ennek értelmében a snus egészségre káros hatása eltér a 
hagyományos füstmentes vagy elszívandó dohánytermékekétől. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a snus biztonságos vagy ártalmatlan termék. Ezenfelül a snus és az egyéb füstmentes 
dohánytermékek a fiatalok és a nemdohányzók körében elősegítik a nikotinfogyasztásra való 
rászokást és veszélyeztetik a dohányzásról való leszokást célzó politikákat, hiszen e 
termékeket olyan nyilvános helyen is lehet használni, ahol tilos dohányozni. Ezért fontos 
megelőzni e termékeknek a hagyományos felhasználáson és piacon túlmenő elterjedését.

Következtetés

A Bizottságnak a dohánytermékekről szóló uniós irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatát 
a jogalkotók (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) 2013-ban megvitatták, és 2013 
decemberében első olvasatbeli megállapodásra jutottak. E megállapodást, amely fenntartja a 
snusre vonatkozó tilalmat, az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa várhatóan 2014 
tavaszán fogadja el hivatalosan, és az új uniós irányelv 2014 első félévében hatályba is lép.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


