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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy módosítsák azokat a terveket, amelyek alapján a cigaretták 
csomagolásán elrettentő figyelmeztető fotókat helyeznének el. Feltételezi, hogy az ilyen fotók 
csomagoláson való megjelenése ellentétes a gyermekvédelmi jogszabályokkal, hiszen a 
dobozokat gyakran gondatlanul eldobják az utcán. Ha megvalósítanák az eredeti 
elképzeléseket, akkor a petíció benyújtója úgy véli, nem engedhetné ki a gyerekeit felügyelet 
nélkül az utcára játszani, mert fél attól, hogy milyen hatással lennének rájuk a figyelmeztető 
fotók.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója arra kéri a Bizottságot, hogy módosítsa azokat a terveit, amelyek alapján 
a cigaretták csomagolásán figyelmeztető fotókat helyeznének el, és azzal érvel, hogy az 
elrettentő képeknek negatív hatása lehet a gyermekekre. Úgy véli, hogy az elrettentő fotók 
csomagoláson való megjelenítése sértheti a gyermekvédelmi jogszabályokat, hiszen a 
dobozokat gyakran gondatlanul eldobják az utcán. 
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A dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv1 értelmében minden dohányzásra szánt 
dohányterméken a csomagolás elülső oldalán fel kell tüntetni a két egészségügyi 
figyelmeztetés egyikét („A dohányzás halált okoz” / „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön 
és környezete egészségét”), a hátoldalon pedig a tizennégy kiegészítő figyelmeztetés egyikét. 
Az irányelv lehetővé teszi, hogy a tagállamok színes képekkel egészítsék ki a kiegészítő 
figyelmeztetéseket. 2005 májusában a Bizottság elfogadta azt a 42 képből álló könyvtárat, 
amely a 14 kiegészítő egészségügyi figyelmeztetés mindegyikéhez három képet rendel. Így a 
tagállamok kiválaszthatják azt a képet, amely a legjobban megfelel lakosságuk 
sajátosságainak.

Képi figyelmeztetéseket eddig Belgium (2006. november), Románia (2008. július) és az 
Egyesült Királyság (2008. október) vezetett be. Lettország olyan jogszabályt fogadott el, 
amely 2010 márciusától követeli meg a képi figyelmeztetések alkalmazását. Emellett a 
tagállamok által adott tájékoztatás szerint Franciaország, Magyarország, Írország, Málta, 
Lengyelország és Spanyolország is tervezi, hogy a közeljövőben képi figyelmeztetéseket 
vezet be. 

A dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv alkalmazásáról szóló, 2007. novemberi 
második jelentésében2 a Bizottság az irányelv egyik lehetséges módosításaként sorolta fel, 
hogy kötelezővé teszik a képi figyelmeztetéseket. Most vizsgálják ezt az intézkedést az 
irányelv lehetséges felülvizsgálatáról jelenleg folyó hatásvizsgálat keretében. Ebben a 
szakaszban korai lenne előre megítélni az elemzés kimenetelét. 

A bizonyítékok azt szemléltetik, hogy a képi figyelmeztetések a csak szöveges címkékhez 
képest erőteljesebb hatást váltanak ki a lakosságnak a dohány egészségügyi kockázataival 
kapcsolatos tájékoztatásában és nevelésében, bátorítva az embereket a leszokásra, valamint 
elrettentve őket a rászokástól vagy a visszaszokástól. A képek segítenek a fogyasztóknak a 
dohányzáshoz kapcsolódó betegségek vizualizálásában, valamint egyértelműbben és 
erőteljesebben közvetítik az egészségügyi üzeneteket.

A reklámozási tilalom után a dohánytermékek csomagolása vált a dohánytermék 
marketingjének legfontosabb eszközévé, amellyel különösen a potenciális új dohányosokat 
(gyermekeket és fiatalokat) célozzák meg. A dohánytermékek dobozán elhelyezett képi 
egészségügyi figyelmeztetések célja, hogy felszámolják a dohánytermékek fogyasztásához 
társított pozitív asszociációkat, és így képes elriasztani a gyermekeket és fiatalokat a 
dohányzás kipróbálásától. 

A Bizottság könyvtárában szereplő fényképek a különböző képek széles választékát kínálják, 
és a tagállamok feladata kiválasztani azokat, amelyek a legjobban megfelelnek az adott ország 
fogyasztói sajátosságainak, figyelembe véve a kulturális szokásokat, érzékenységet és 
kontextust.

A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtójának aggodalmait a képi figyelmeztetések 
gyermekekre gyakorolt esetleges negatív hatásaival kapcsolatban. A Bizottság véleménye 
szerint azonban ezt az aggályt a figyelmeztetések fő célját figyelembe véve kell mérlegelni, 

                                               
1 HL L 194., 2001.7.18., 26. o.
2 COM(2007)754
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ami pedig az, hogy védjék a gyermekeket és fiatalokat a dohánytermékek csomagolásának 
reklámozási potenciáljától, és így megelőzzék a dohányzás kipróbálását. Emellett ez az 
aggodalom kezelhető azzal, hogy a tagállamok az egyes országok társadalmi-kulturális 
sajátosságaihoz illeszkedő képeket választanak ki.


