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Tárgy: Vincent Grünberg német állampolgár által benyújtott 0721/2011 számú petíció a 
dohány szájon át történő fogyasztásának legalizálásárólJoaquim Boadas de 
Quintana spanyol állampolgár által a Federació Catalana d’Associacions 
d’Activitats Recreatives musicals (FECASARM) nevében benyújtott 0794/2011. 
számú petíció a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és 
árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének 
módosításáról

1. A petíció összefoglalása 0721/2011

A petíció benyújtója a dohány szájon át történő fogyasztására vonatkozó tilalom európai 
eltörlése mellett érvel. Úgy véli, hogy a nem elszívandó vagy elrágandó dohány – mint 
például a snüssz – fogyasztására vonatkozó teljes körű tilalom nem igazságos. Bár a petíció 
benyújtója elismeri, hogy a snüssz nem egészséges, ennek a fajta dohánynak a fogyasztása 
szerinte kevesebb kockázattal jár, mint az elszívandó dohányé, mivel másokat nem 
veszélyeztet (a passzív dohányzás). Ráadásul a tilalom feloldása révén tekintélyes 
jövedékiadó-bevételek folynának be az államkasszákba.

A petíció összefoglalása 0794/2011

A petíció benyújtója síkraszáll a 2001/37/EK irányelv 8. cikkének módosítása mellett, amely 
kimondja, hogy „A tagállamok Ausztria, Finnország, és Svédország csatlakozási okmánya 
151. cikkének sérelme nélkül megtiltják a szájon át fogyasztható dohány forgalmazását”, a 
snüssz kivételként történő megjelölésével. A petíció benyújtója azt állítja, hogy ez a típusú 
dohány kevésbé káros az egészségre, mint az elszívott vagy rágott dohány, alkalmas a 
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dohányzás nyilvános helyeken történő betiltásával járó negatív gazdasági hatások 
ellensúlyozására és nincs hatással a nem dohányzókra. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
snüssz forgalmazásának megtiltása sérti az áruk szabad mozgásának elvét az egységes európai 
piacon.

2. Elfogadhatóság

0721/2011: elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3-án. 
0794/2011: elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16-án.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtói a dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelv módosítása mellett 
érvelnek abban a tekintetben, hogy a szájon át fogyasztott, de nem elszívandó vagy elrágandó 
dohány – mint például a snüssz – forgalomba hozható legyen valamennyi európai uniós 
tagállamban. Érveik szerint a snüssz betiltása indokolatlan, mivel e dohányfajta használatából 
eredő egészségi kockázatok kisebb mértékűek, mint az elszívandó dohány használatából 
eredők, mind a dohányhasználók számára (nem lélegzik be a füstöt), mind mások számára 
(nincs passzív dohányzás). 
A 721/2011 petíció benyújtója kijelenti azt is, hogy a snüssz nem segíti elő a dohányzásra 
való rászokást, illetve a tilalmat feloldó országok a jövedéki adóból jelentős jövedelemre is 
szert tehetnek. 
A 794/2011 petíció benyújtója szerint a snüssz alkalmas a nyilvános helyeken történő 
dohányzás betiltásából eredő negatív gazdasági hatásokat ellensúlyozni. Úgy véli továbbá, 
hogy a snüssz forgalmazásának megtiltása sérti az áruk szabad mozgásának elvét az egységes 
európai piacon.

A szájon át fogyasztott dohány (snüssz) forgalomba hozatalának európai uniós tilalmát 1992-
ben vezették be a belső piac megfelelő működése biztosításának érdekében és egyben az 
egészségvédelem magas szintjének megőrzésére. Ekkor három tagállamban már tilos volt a 
snüssz használata. A snüssz betiltását 1992-ben azzal indokolták, hogy meg kell akadályozni 
az egészségre ártalmas azon termékek fogyasztásának terjedését, amelyek újonnan jelentek 
meg a tagállamok piacain, és amelyekről úgy vélték, különösen vonzóak 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)1 megerősített a szájon át fogyasztott dohány (snüssz) és más 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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füstmentes dohánytermékek egészségre gyakorolt káros hatását. A SCENIHR következtetései 
szerint a füstmentes dohánytermékek rákot okozhatnak – főleg a hasnyálmirigyben –, növelik 
a myokardiális infarktust követő halál kockázatát és függőséget okoznak. Fogyasztói a 
dohányosokéhoz hasonló elvonási tüneteket mutatnak. 

A Bizottság tisztában van azzal, hogy az elmúlt két évtized során csökkent a snüssz 
karcinogénanyag-tartalma. Ennek értelmében a snüssz egészségre káros hatása eltér a 
hagyományos füstmentes vagy elszívandó dohánytermékekétől. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a snüssz biztonságos vagy ártalmatlan termék. Ezenkívül a snüssz és más füstmentes 
dohánytermékek elősegítik a fiatalok nikotinhasználatra való rászokását és veszélyeztetik a 
dohányzást beszüntető politikákat, hiszen ott is használhatják e termékeket, ahol tilos 
dohányozni.

A Bizottság éppen felülvizsgálja a dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelvet. A 
közeljövőben esedékes felülvizsgálat során végzett hatásvizsgálat keretében foglalkoznak a 
szájon át fogyasztott dohánytermékekre, többek között a snüsszre vonatkozó kérdésekkel. A 
hatásvizsgálat a különféle politikai lehetőségek egészségügyi és szociális hatásain kívül kitér 
gazdasági hatásaik és a belső piac működését befolyásoló következményeik elemzésére is.

                                                                                                                                                  


