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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió politikai lehetőségei” című zöld 
könyvről
(2007/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió politikai 
lehetőségei” című zöld könyvére (COM(2007)0027),

– tekintettel a WHO dohányfogyasztás megfékezéséről szóló keretegyezményére 
(„Framework Convention on Tobacco Control, FCTC”),

– tekintettel a Bizottság REACH-re vonatkozó nyilatkozatára a dohány-adalékanyagok 
tekintetében (a Bizottság nyilatkozata a dohánytermékekben jelen lévő adalékanyagokról 
a REACH-csel kapcsolatos tárgyalások és a Parlament ezen adalékanyagokra vonatkozó 
módosításainak keretében),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2007),

A. mivel a dohányfüst egy több, mint 4000 anyagból, köztük olyan mérgekből mint a 
ciánsav, az ammónia és a szén-monoxid, valamint több mint 50 igazoltan rákkeltő 
anyagból álló összetett méregkeverék, 

B. mivel csak az Európai Unióban évente legalább 650 000 ember hal meg a dohányzás 
következtében,

C. mivel tudományosan igazolták, hogy a dohányfüst belső terekben súlyos egészségi 
károkat és korai halált okoz, 

D. mivel a dohányfüst belső terekben többek között a légutakat károsítja, ami nyálkahártya-
izgatást, köhögést, rekedtséget, légszomjat, csökkentett tüdőműködési értékeket, asztma-
keletkezést és -rosszabbodást, tüdőgyulladás keletkezését és rosszabbodását, hörghurutot 
és krónikus obstruktív tüdőbetegségeket eredményez, és mivel a véredények károsodása 
olyan jelentős, hogy az szívinfarktushoz és szélütéshez vezethet, 

E. mivel igazolták, hogy a dohányfüstnek munkahelyen való kitettség növeli a tüdőrák 
kockázatát, és hogy például a dohányzást nem tiltó vendéglátóipari egységekben dolgozó 
munkavállalók tüdőrák-megbetegedési valószínűsége 50%-kal nagyobb, mint azoké a 
munkavállalóké, akik nincsenek kitéve dohányfüstnek,

F. mivel az Európai Unióban becslések szerint évente mintegy 80 000 ember hal meg a 
passzív dohányzás miatt,

G. mivel a gyermekek különösen érzékenyek a dohányfüstterhelésre,
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H. mivel a terhesség ideje alatti dohányfüstterhelés a rendellenes fejlődés, a vetélés, a 
halvaszülés és a koraszülés megnövekedett kockázatához, a magzat csökkent hosszanti 
növekedéséhez, kisebb fejkerülethez és kisebb születési súlyhoz vezethet, és mivel a 
passzív dohányzás összefügg a középfülgyulladásokkal, a csökkent tüdőfunkcióval, az 
asztmával és a hirtelen csecsemőhalállal, 

I. mivel az Európai Unió és 27 tagállamából 25 tagállam már aláírta és megerősítette a 
WHO dohányfogyasztás megfékezéséről szóló keretegyezményét (Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC), továbbá az egyezmény preambulumában 
szerepel, hogy a dohányfüst elleni védelemre vonatkozó kötelezettségvállalás az alapvető 
emberi jogokon és szabadságjogokon alapul, és hogy az FCTC 8. cikke szerint a 
dohányfüst elleni védelem alapvető jog,

J. mivel egy felelősségteljes politikának kötelessége olyan környezet megteremtése, 
amelyben a dohányzást már nem tekintik szokásosnak, ami arra bátorítja a dohányzókat, 
hogy korlátozzák vagy hagyják abba a dohányzást, és megakadályozza, hogy a gyerekek 
és a fiatalok dohányozni kezdjenek,

K. mivel csak a minden zárt munkahelyre – beleértve a vendéglátóipart, az összes nyilvános 
létesítményt és közlekedési eszközt – vonatkozó átfogó dohányzási tilalom tudja védeni a 
munkavállalók és a nemdohányzók egészségét, és mivel ezáltal jelentősen megkönnyítik a 
dohányzók számára a dohányzás abbahagyását,

L. mivel a tagállamok azon vendéglátóipari egységeiben, ahol átfogó dohányzási tilalmat 
vezettek be, forgalomcsökkenés nem mutatható ki, 

M. mivel abból lehet kiindulni, hogy a dohányfogyasztás miatt az európai 
nemzetgazdaságokban évente százmilliárdos nagyságrendű kár keletkezik,

N. mivel az egészségügyi rendszerek dohányfogyasztás okozta költségeit a teljes lakosság, és 
nem az okozók viselik,

O. mivel az uniós polgárok 70%-a nem dohányzik,

P. mivel az uniós polgárok 86%-a a munkahelyi, 84%-a az egyéb nyilvános helyeken, 61%-a 
a bárokban és kocsmákban, 77%-a pedig az éttermekben bevezetendő dohányzási tilalom 
mellett foglal állást,

1. üdvözli a Bizottság zöld könyvét, mint a polgárok egészséget veszélyeztető dohányfüst 
elleni védelemre szolgáló felelősségteljes európai politika kiindulási pontját;

2. üdvözli azon tagállamok eljárását, amelyek már hoztak hatékony intézkedéseket a passzív 
dohányzás elleni védelem érdekében;

3. megismétli a már a környezetvédelem és az egészségügy terén 2004 és 2010 között 
megvalósítandó európai cselekvési tervről szóló 2005. február 23-i állásfoglalásában 
megtett, Bizottsággal szembeni követelését, amely szerint a környezetben lévő 
dohányfüstöt a lehető leggyorsabban sorolják be az I. kategóriájú rákkeltő 
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anyagkeverékek közé;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 2008-ig terjesszen be egy olyan javaslatot a Parlament és a 
Tanács elé, amely az Európai Unión belül minden zárt munkahelyre, beleértve a 
vendéglátóipart, az összes nyilvános létesítményt és közlekedési eszközt, teljes körű 
dohányzási tilalmat ír elő;

5. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen jelentést azon költségekről, amelyek a nemzeti 
egészségügyi rendszerek és az Európai Unió gazdasága számára a dohányzás és a 
dohányfüstterhelés következményei révén jelentkeznek; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy lehetőleg 2008-ig terjesszen be a 2001/37/EK irányelv 
(„dohánytermékekről szóló irányelv”)1 módosításáról szóló javaslatot, amely legalább a 
következőket tartalmazza: 

§ a már rendelkezésre álló toxikológiai adatok alapján ismert rákkeltő és függőséget 
fokozó adalékanyagok, különösen azok, amelyek a pirolízis (600 és 900 oC közötti 
égés) során rákkeltő anyagokat hoznak létre, azonnali tilalma,

§ a dohány-adalékanyagok részletes regisztrációs, értékelési és engedélyezési 
eljárásának bevezetése,

§ minden olyan adalékanyag azonnal tilalma, amely esetében a dohánytermék gyártója 
vagy importőre nem adja meg az adatokat hiánytalanul (többek között az összes 
összetevő listája márkanév és fajta szerint csoportosítva, mennyiségükkel és 
toxikológiai adatokkal),

§ a gyártók kötelezése arra, hogy a dohányfüstben található adalék- és egyéb anyagok 
toxikológiai dokumentumait – beleértve a pirolízistermékeket – elérhetővé tegyék 
(nyilvános és belső adatok) a felügyeleti hatóságok számára,

§ a dohány-adalékanyagok és a dohányfüstben található anyagok kézikönyvének 
felépítése és erről a fogyasztók tájékoztatása,

§ egy olyan finanszírozási rendszer bevezetése, amely az értékelési és felügyeleti 
struktúrák (pl. független laborok, személyzet, tudományos vizsgálatok) felépítésének 
és fenntartásának összes költségét a dohánykészítmények gyártóira ruházza, 

§ a termékek iránti felelősség alkalmazása a gyártókra és a gyártók felelősségének 
bevezetése az összes, a dohányfogyasztás következményei miatt fellépő 
egészségügyi költség finanszírozásával kapcsolatban;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy fontoljon meg további kötelező erejű, az Unió egész 
területén érvényes intézkedéseket, pl. 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 5-i 2001/37/EK irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek 

gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
közelítéséről (HL L 194., 2001.7.18., 26. o.).
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§ a dohánykészítmények 18 év alatti fiatalkorúak számára való árusításának az egész 
EU-ra érvényes tilalma, 

§ cigarettaautomaták felállításának csak abban az esetben való engedélyezése, ha azok 
fiatalkorúak számára nem hozzáférhetők,

§ az önkiszolgáló pultokra kirakott dohánykészítmények eltávolítása a 
kiskereskedelemben, 

§ dohánykészítmények fiatalkorúak számára (pl. az interneten) történő 
távértékesítésének tilalma;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy azon dohányosok számára, akik fel akarnak hagyni a 
dohányzással, azt megfelelő intézkedésekkel, pl. a dohányzásról való leszoktatással 
könnyítsék meg;

9. bátorítja a Bizottságot, hogy vigyen véghez további uniós szintű támogató intézkedéseket, 
mint pl. a tudatosság növelésére irányuló intézkedéseket;

10. a költségvetési hatóság részeként kéri, hogy ebben az összefüggésben az olyan, a 
tudatosság növelésére irányuló intézkedések finanszírozását, amelyeket jelenleg a 
közösségi dohányalapból finanszíroznak, annak kifutása után is teljes mértékben 
biztosítsa;

11. mivel jó példával kell elöl járnia, felszólítja az Elnökséget, hogy 2007. augusztus 1-jei 
hatállyal vezessen be az Európai Parlament összes helyiségére érvényes dohányzási 
tilalmat;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A dohányfüst a belső terek legjelentősebb és legveszélyesebb elkerülhető káros anyaga és a 
belső terek légszennyezésének legfőbb okozója. Vegyi anyagok ezreit tartalmazza, köztük 
250 rákkeltő és mérgező anyagot. 

A dohányfüstrészecskék a falakra, mennyezetekre és a helyiségben található tárgyakra 
rakódnak, és folyamatosan káros, különösen rákkeltő anyagokat bocsátanak ki a helyiség 
levegőjébe; így az a helyiség, amelyben dohányoznak és dohányoztak, hosszú távon is a 
károsanyag-kibocsátás forrása, köztük olyan anyagoké, amelyek rákkeltőek, mutagének, az 
utódokra nézve pedig károsak. 

A dohányfüst legtöbb rákkeltő anyagának nincs olyan küszöbértéke, amely alatt ne lehetne 
egészségkárosodásra számítani.  A dohányfüstben található rákkeltő anyagok általi legkisebb 
megterhelés is tumorok kialakulásához vezethet. 

A szellőzéstechnikai berendezések nem védenek hatékonyan a dohányfüst káros anyagaitól, 
mivel még a legmodernebb ventilációs rendszerek sem tudják a levegőből maradéktalanul 
eltávolítani a veszélyes anyagokat.

Az összes vezető egészségügyi szervezet, köztük az Egészségügyi Világszervezet és annak 
nemzetközi rákkutatási központja, az IARC is egyértelmű ajánlásokat tett a dohányfüst 
összetett méregkeverékétől való védelem politikájára. Ennek megfelelően a további 
intézkedésekre a következő alapelvek érvényesek: Csak a százszázalékosan füstmentes belső 
terek egészségesek, semmilyen ventilációs rendszer nem véd átfogó módon a genotoxikus 
rákkeltő anyagoktól, ahogy a dohányzóhelyek kialakítása sem.

Biztosítani kell mindenki számára, hogy munkahelyén, a belső terekben és a 
közintézményekben füstmentesen dolgozhasson. Szükség van a jogalkotásra e témában, mivel 
az önkéntes megállapodások ismételten bizonyították hatástalanságukat.


