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A dohány világát egyre inkább szigorú szabályozási intézkedések jellemzik, mind a ter-

melési, mind az elosztási ágazatban. 

A Szövetség elismeri az egészségvédelem élvez abszolút prioritását, de azt is

meggyőződéssel vallja, hogy a dohánykiskereskedelem intézményeivel és a gyártói

szektorral együtt egy sajátos ágazat, amely a dohány felelős és tudatos fogyasztásához

vezető utat igyekszik bejárni.

Ez egy olyan út, amelyet nemzeti szervezeteink képviselnek országaikban a dohányter-

mékek és származékaik értékesítésére vonatkozó licencek vagy engedélyek kizáróla-

gos kiosztásán alapuló rendszer védelme alatt.

Ez az értékesítő rendszer az alábbiakat garantálja:

• termékek minőségellenőrzése;

• az EU által megkövetelt egészségügyi előírások és szabványok tiszteletben tartása;

• adóellenőrzés;

• a kiskorúak részére történő értékesítés tilalmára vonatkozó szabályok betartása;

• termék-nyomonkövethetőség.

A pénzügyi és vámigazgatási szervek által szorosan ellenőrzött értékesítési pontjaink

Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Görögországban

és Magyarországon a dohánytermékek jogszerű forgalmának valódi biztosítékai, mivel

megakadályozzák a tiltott piacról érkező termékeket értékesítését az ellenőrzött értéke-

sítési csatornában.

Nemzeti értékesítési hálózataink léte tehát garancia, örökség, amelyet nem szabad fele-

sleges, átgondolatlan szabályokkal szertefoszlatni. Ezen szabályok a csempészet és a

hamisítás lehetőséget nyitó kockázatok révén az egész rendszer leépítését jelenthetik.

Üzleteink a gyakorlatban bizonyított, az állammal való bizalmas kapcsolatot óvó és fen-

ntartó felkészült, tudatos férfiakat és nőket foglalkoztatnak. Az állam kezükbe adja olyan

termékek értékesítését, amelyeket nem lehet kontroll nélkül és ellenőrizetlen módon kí-

nálni. Ezért megvédjük értékesítési hálózatunk értékét, és javasoljuk azt, hogy a már bi-

zonyított modell legyen Európa többi részében is bemutatva és bevezetve mindazok

számára, akik az állampolgáraik egészségét tartják szem előtt anélkül, hogy kockáztat-

nák az állami bevételeket.

A fenti értékekre támaszkodva nézünk tehát szembe a dohány kiskereskedőket tá-

madó intézményekkel, pártokkal, gyártókkal, a közvéleménnyel és egész Európa

tömegmédiájával, hogy kijussunk a gettósítás logikájából, mely az általunk követ-

kezetesen és lelkiismeretesen szolgált világunkat támadja úgy, hogy az általa

ismert értékeket nem ismeri, illetve nem ismeri el.

Amennyiben bővebben és mélyebben szeretné megismerni világunkat, lépjen velünk

kapcsolatba az info@cedt.eu elérhetőségen.


