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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a dohánytermékekről szóló irányelvre irányuló új bizottsági javaslatot, és 
teljes mértékben helyesli az emberek jólétének előmozdítását, és támogatja a közegészségügy 
jobb védelmét. Ezenkívül azt is hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott jogi keretek 
megteremtésének érdekében a dohánytermékek gyártásának, kiszerelésének és értékesítésének 
minden szempontját figyelembe kell venni, különös tekintettel a dohányipari értékláncon
belüli mezőgazdasági munkahelyek megőrzésére. Az előadó kiemeli, hogy a javasolt szöveget 
hozzá kell igazítani a WTO nemzetközi kereskedelmi kötelezettségvállalásaihoz, valamint a 
WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének az Európai Közösségek által elfogadott, 
jogilag kötelező erejű rendelkezéseihez.

Az előadó hangsúlyozza azon intézkedések fontosságát, amelyek jelentős mértékben és 
ténylegesen csökkentik majd a dohánytermékek fogyasztását, és megakadályozzák, hogy a 
fiatalok rászokjanak a dohányzásra, ugyanakkor nem vezetnek az európai dohánytermesztő
ágazat hanyatlásához, vagyis az európai dohány harmadik országokból származó, olcsóbb és 
ellenőrizetlen dohánnyal való helyettesítéséhez és az EU külső határai mentén zajló 
megnövekedett illegális dohánycsempészethez.

A dohány évente közel 700 000 ember halálát okozza az Unióban. A Bizottság javaslatában 
annak megelőzésére összpontosít, hogy az emberek – és különösen a fiatalok – rászokjanak a 
dohányzásra, mivel a dohányosok 70%-a 18 éves kora előtt kezd dohányt fogyasztani. 
Ezenkívül a dohány munkaerő-igényes mezőgazdasági termék, amely 400 000 teljes 
munkaidős és szezonális munkahelyet biztosít Európa-szerte, főként a szociális szempontból 
hátrányos helyzetű régiókban, ahol kevés vagy semmilyen más egyéb munkalehetőség nincs. 
Az érdekelt gazdasági szereplők adatai szerint a dohányfarmok 96%-a családi gazdaság, ahol 
a megművelt földterület nagysága 0,5 és 3 hektár között van.

Az Európai Parlament már több alkalommal foglalkozott a dohánytermesztés és a dohányzás 
közötti kapcsolat hiányával. Értékelő jelentésében az Európai Bizottság is elismeri, hogy 
nincs közvetlen kapcsolat a dohánytermesztés és a dohányosok aránya között. 

A fiatalok dohányzásra való rászokása megelőzésének az oktatás és a megelőző programok a 
leghatásosabb eszközei. A legutóbbi reprezentatív felmérés eredményei azt mutatják, hogy pl. 
a Németországi Szövetségi Köztársaságban az elmúlt tíz évben különböző megelőző
programok hatására folyamatosan csökkent a dohányfogyasztás. Az előadó ezért határozottan 
javasolja egy Európai Dohányzás-megelőzési Alap létrehozását olyan programok 
finanszírozása céljából, amelyek segítik a polgárok dohányzásról való leszokását, megelőzik a 
dohányzásra való rászokást, és tájékoztatják a polgárokat a dohányzás káros egészségügyi 
hatásairól.

Az előadó úgy véli, hogy a polgárok nem kapnak megfelelő tájékoztatást a dohányzás káros 
hatásairól. Ezért – a fogyasztók védelmét szem előtt tartva – jobb címkézést kell bevezetni, 
amely például jelzi a dohánytermékek káros voltának különböző szintjeit. Ez nem vezetheti 
félre a fogyasztókat, hiszen minden dohánytermék ártalmas.
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Az alacsony iskolai végzettségű és nehéz szociális helyzetű férfiak és nők számos 
tagállamban drasztikusan többet dohányoznak: Magyarországon például a csupán általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők körében a férfiak 45%-a, a nők 26%-a dohányzik. A 
középiskolát végzettek között a dohányosok aránya férfiak esetében 32%, a nők esetében 
22%. Az egyetemi végzettséggel rendelkezők között ugyanakkor csupán a férfiak 20%-a és a 
nők 18%-a dohányzik. Az irányelvnek ezért a dohánytermékek szabályozása során szociális 
szempontokat is szem előtt kell tartania.

Az előadó aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya a 
bizottsági javaslat szerint túlságosan széles körű, ami az intézmények közötti egyensúly 
felborulásához vezethet a Parlament és a Tanács mint jogalkotók és a Bizottság között.

A dohánytermékekről szóló új irányelvjavaslat 3. cikke felhatalmazza a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy módosítsák a kátrány-, nikotin-, szén-monoxid- és egyéb kibocsátások 
legnagyobb megengedhető hozamát; a nikotinhozam drámai csökkentésére irányuló döntés 
hátrányos megkülönböztetést jelenthet a Burley dohány termesztői számára.

A javaslat 6. cikke lehetővé teszi, hogy a tagállamok és a Bizottság döntsenek arról, hogy 
milyen ízesítő anyagok vagy az összetevők milyen koncentrációja tekinthető olyannak, amely 
jellegzetes ízt ad; arról is dönthetnek, hogy „tudományos bizonyítékok alapján” betiltsák a 
bizonyos adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékek forgalmazását. Az adalékanyagokkal 
kapcsolatos helyzet tisztázása érdekében az előadó pozitív vagy negatív adalékanyag-listát 
szorgalmaz, amely nélkülözhetetlen a dohánytermékek előállításához, és amelynek 
eredményeképpen jellegzetes ízű termék állítható elő.

A dohánytermékek határokon átnyúló – többek között online – vásárlásának lehetővé tételével 
a javaslat különleges veszélybe sodorja a fiatal korosztályokat. A jelentés elfogadása esetén 
előfordulhat, hogy a 18 éven aluli fiatalok könnyebben hozzáférnek a dohánytermékekhez. 
Ezért a fiatalok dohányzásra való rászokásának megakadályozása érdekében az előadó a 
dohánytermékek internetes értékesítésének tiltását javasolja. Néhány tagállam már most is 
alkalmazza a fent említett helyes gyakorlatot.  

Az EUMSZ kulcsfontosságú célkitűzésének – azaz a polgárok jóléte előmozdításának –
érdekében az előadó úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvének szellemében azon 
tagállamoknak, amelyek a Bizottság javaslatán túlmutató dohányellenes rendelkezéseket 
vezettek be, meg kell őrizniük saját rendszereiket.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja az illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy jelentésébe illessze bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek belső piacának mérete, valamint 
a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, 
arra irányuló törekvése, hogy a termelést az 
Unió egészében a tagállamok csupán 
néhány termelőüzemére összpontosítsák, a 
dohánytermékeknek és a kapcsolódó 
termékeknek az ebből következő jelentős 
mértékű nemzetközi dimenziójú 
kereskedelme inkább uniós szintű – nem 
pedig nemzeti szintű – jogalkotási 
lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a 
dohánytermékek belső piaca zavartalanul
működjön.

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek belső piacának mérete, valamint 
a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, 
arra irányuló törekvése, hogy a termelést az 
Unió egészében a tagállamok csupán 
néhány termelőüzemére összpontosítsák, a 
dohánytermékeknek és a kapcsolódó 
termékeknek az ebből következő jelentős 
mértékű nemzetközi dimenziójú 
kereskedelme erőteljesebb uniós szintű
jogalkotási lépéseket tesz szükségessé 
azért, hogy a dohánytermékek belső piaca 
zavartalanul működjön.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Uniónak különös 
figyelmet kell fordítania a 
dohánytermelésre a hátrányos helyzetű
területeken, különösen a legkülső
régiókban, ahol a dohánytermelés 
gyakran speciális földrajzi és társadalmi-
gazdasági jellemzőkhöz kapcsolódik, és az 
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Uniónak lehetővé kell tennie az érintett 
tagállamok számára, hogy konkrét 
intézkedéseket hajtsanak végre az e 
területeken való folyamatos termelés 
biztosítása érdekében.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. A fiatalok 
dohányzásra való rászokása 
megelőzésének az oktatás, a tájékoztatás 
és a megelőző kampányok, valamint a 
dohányzásról leszokni kívánókat célzó 
programok a leghatásosabb eszközei. Ezek 
az eszközök továbbra is alapvető szerepet 
játszanak. Ezért létre kell hozni egy 
Európai Dohányzás-megelőzési Alapot 
olyan programok finanszírozása céljából, 
amelyek segítik a polgárok dohányzásról 
való leszokását, megelőzik a polgárok 
dohányzásra való rászokását, és 
tájékoztatják a polgárokat a dohányzás 
káros egészségügyi hatásairól.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve 
toxicitásukat vagy függőséget okozó 
hatásukat.

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve 
toxicitásuk vagy függőséget okozó 
hatásuk értékelésére vonatkozó 
tudományos fejleményeket, előrelépéseket, 
ismereteket és a nemzetközileg elfogadott 
normákat.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni. 
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék.

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni. 
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait és a WTO 
előírásainak való megfelelést is 
megfelelően figyelembe vegyék.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

törölve

Indokolás

Egyetlen független tanulmány sem tudta kimutatni, hogy a mentol hozzáadása növelné a 
dohányzási kedvet, vagy arra ösztönözné az embereket, hogy rágyújtsanak az „első
cigarettára”. Csak három tagállamban magas a mentolos cigaretta fogyasztásának szintje.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Megbízható kutatás igazolja, hogy 
az uniós dohánytermesztés szintje nincs 
összefüggésben a dohányzó uniós 
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polgárok számával. Az EU-ban termesztett 
dohány nagy része ugyanakkor nagyon 
kis családi gazdaságokból származik, 
amelyeknek nehéz új termelési modellre 
váltani. Az uniós mezőgazdasági 
termelőknek ezért lehetőséget kell 
teremteni, hogy az európai fogyasztók 
szükségleteinek kielégítésére termelt 
dohányt forgalmazzák, miközben 
biztosítani kell a legjobb minőségű
nyersanyagok használatát és az 
irányelvben az összetevők vonatkozásában 
meghatározott normáknak való 
megfelelést, valamint nem szabad 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazni 
a kedvezőtlen éghajlati körülmények 
között termelt dohányfajtákkal szemben. 
Ezenkívül a tagállamoknak – különösen 
a(z) XXX rendelet (vidékfejlesztés) 
keretében rendelkezésre álló források 
felhasználása révén – lépéseket kell 
tenniük a dohánytermelők átképzése 
érdekében, hogy beléphessenek más 
mezőgazdasági ágazatokba.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg 
az összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 

törölve
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A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a 
figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedően és jól látható 
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, és
a figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedően és 
hatékonyságuk biztosítása érdekében jól 
látható módon kell feltüntetni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
nevek, képek, képi vagy egyéb jelek.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használnak – a 
cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – egyes 
címkézési követelmények alól mentességet 
kell biztosítani, amennyiben a fiatalok 

(24) A dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek – a cigaretta és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermék 
kivételével – egyes címkézési 
követelmények alól mentességet kell 
biztosítani, amennyiben a fiatalok körében 
nem következik be jelentős változás az 
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körében nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumenek vagy a 
fogyasztási szokások tekintetében. Ezen 
egyéb dohánytermékek címkézésére egyedi 
szabályoknak kell vonatkozniuk. A 
füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
elhelyezni.

értékesítési volumenek vagy a fogyasztási 
szokások tekintetében. Ezen egyéb 
dohánytermékek címkézésére egyedi 
szabályoknak kell vonatkozniuk. A 
füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
elhelyezni.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 
regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetők legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 
annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem.

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 
regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetők legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben a 
dohánytermékek – különösen az Unió 
külső határai mentén zajló – illegális 
csempészetének megfékezése érdekében. 
Emellett rendelkezni kell a biztonsági 
elemek bevezetéséről, amelyek 
megkönnyítik annak ellenőrzését, hogy a 
termék eredeti-e, vagy sem. A 
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Bizottságnak és a tagállamoknak azt is 
biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelv 
alkalmazásában elfogadott intézkedések 
ne vezessenek közvetetten a 
dohánytermékek tiltott kereskedelmének 
növekedéséhez.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése – ideértve az internetes 
értékesítést is –, valamint az ingyenes 
terjesztéshez és a dohánytermékek 
közterületen reklámozási céllal való 
cserekereskedelméhez hasonló 
gyakorlatok megkönnyítik a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyeztetik a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Következésképpen helyénvaló betiltani 
őket.



PE507.956v03-00 14/45 AD\939865HU.doc

HU

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása.

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat az oktatás és a 
dohányzásra való rászokás megelőzése 
révén vissza kell szorítani. Fontos, hogy a 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
figyelemmel kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a jellegzetes 
ízesítésű vagy fokozott toxicitású és 
fokozott mértékben függőséget okozó 
termékek meghatározása, valamint az arra 
irányuló módszer megállapítása
tekintetében, hogy a dohánytermék 
rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel – a 
Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 
felruházni. Ezeket a hatásköröket a 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek tekintetében –
a Bizottság végrehajtási aktusok révén és a 
21. cikkben meghatározott eljárással 
összhangban meghatározhatja a 
felhasznált adalékanyagok fokozott 
toxicitásának és függőséget okozó 
hatásának megállapítására szolgáló 
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182/2011/EU rendeletnek megfelelően 
kell gyakorolni.

módszert.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el, különösen a 
következők tekintetében: a füstkibocsátás 
maximális hozamának elfogadása és 
kiigazítása, valamint mérési módszerei, a 
toxicitást fokozó, fokozott függőséget 
okozó vagy a termék vonzerejét növelő
összetevők maximális szintjének 
meghatározása, az egészségügyi 
figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, a 
független harmadik felekkel kötött, 
adattárolásra vonatkozó szerződések fő
elemeinek meghatározása, a cigarettától, 
sodort dohánytól és füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek 
nikotinszintjének felülvizsgálata. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő
konzultációkat végezzen, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során egyidejűleg, időben és 

törölve
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megfelelő módon továbbítania kell a 
megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei. A szigorúbb 
nemzeti rendelkezések esetében –
melyeket előzetesen be kell jelenteni a 
Bizottságnak – a Bizottság jóváhagyása 
szükséges, figyelembe véve az 
egészségvédelem ezen irányelv által 
biztosított magas szintjét.

(40) A belső piac működésének javítása 
érdekében a tagállamoknak nem szabad
lehetővé tenni, hogy olyan szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket vezessenek be, 
amelyek az irányelv hatálya alá tartozó
valamennyi termékre egyaránt 
vonatkoznak.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Azon tagállam számára, amely a 
hagyományos dohányültetvények 
megőrzése érdekében a helyi közösségek 
társadalmi-gazdasági függőségével 
kapcsolatos megalapozott okok miatt 
szükségesnek tartja nemzeti és/vagy 
regionális rendelkezések fenntartását 
és/vagy bevezetését, ezt lehetővé kell tenni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
összes termékre egyaránt alkalmazandó
nemzeti jogszabályokat az irányelv hatálya 
alá nem tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körű
alkalmazását. A műszaki szabályok 
vonatkozásában a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

(41) A nemzetközi piaci szabályokat 
figyelembe véve, illetve a belső piac 
működésének javítása érdekében a 
tagállamok – az irányelv hatálya alá nem 
tartozó területekre vonatkozó szigorúbb 
nemzeti rendelkezések fenntartása vagy 
bevezetése esetén – nem tilthatják be vagy 
nem korlátozhatják az irányelvnek 
megfelelő dohány- és kapcsolódó 
termékek importját, értékesítését és 
fogyasztását. 
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Az irányelv nem eredményezheti 
azok életkörülményeinek romlását, 
akiknek megélhetése a 
dohánytermesztéstől függ Európában, és 
akik gyakran hátrányos helyzetben lévő
területeken élnek. Mivel az irányelv 
egyetlen célja a dohánytermékek 
fogyasztásának visszaszorítása, az 
összetevőkre és adalékanyagokra 
vonatkozó bármiféle döntéskor kellően 
figyelembe kell venni a 
dohánytermesztésből élőket érintő
lehetséges társadalmi-gazdasági 
hatásokat. Az európai dohánytermesztő
ágazatot védeni kell, mert az európai 
fogyasztásnak csupán igen kis hányada 
származik belőle, ugyanakkor hozzájárul 
bizonyos olyan európai régiók 
stabilitásához, ahol az alternatívaként 
termeszthető növények köre korlátozott. 
Az Unión belüli dohánytermesztés 
csökkenése vagy megszűnése nem lenne 
hatással a fogyasztás szintjére, ám a 
harmadik országokból származó import 
növekedését és a minőségi normák 
romlását eredményezné.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 

4. jellegzetes ízesítés: a dohánytól vagy 
mentoltól eltérő, adalékanyag vagy 
adalékanyagok kombinációjának 
használatából adódó megkülönböztető
aroma vagy íz, beleértve többek között a 
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fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető;

következőket: gyümölcs, fűszer, 
gyógynövény, alkohol, cukorka vagy 
vanília, amely a dohánytermék 
rendeltetésszerű felhasználása előtt vagy 
során megfigyelhető;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. ízesítés: aromát és/vagy ízt kölcsönző
adalékanyag;

13. ízesítés: aromát és/vagy ízt kölcsönző
adalékanyag, amely azonban a 
dohánytermék gyártási folyamatához nem 
nélkülözhetetlen;

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. összetevő: adalékanyag, dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt), 
valamint a kész dohánytermékben jelen 
lévő anyagok, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 
és a ragasztóanyagokat is;

18. összetevő: adalékanyag, valamint a 
kész dohánytermékben jelen lévő anyagok, 
beleértve a papírt, a füstszűrőt, a 
nyomdafestéket, a kapszulákat és a 
ragasztóanyagokat is;

Indokolás

A dohányleveleket nem kellene összetevőnek tekinteni, mivel ezek a termék alapvető
alkotóelemét, nem pedig hozzáadott részét képezik. A dohánytermékekről szóló jelenlegi 
(2001/37/EK) irányelvben a dohány nem szerepel összetevőként.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. természetes alkotóelem: a dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt);

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető
maximális tartalma vagy kibocsátása 
(beleértve a nullát);

19. legmagasabb szint: a dohánytermékben 
található, grammban mért adott anyag 
megengedhető maximális tartalma;

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. dohánytermék: olyan termék, amelyet 
fogyasztók általi felhasználás céljából 
gyártanak, még abban az esetben is, ha 
csupán részben tartalmaz dohányt, akár 
géntechnológiával módosított formában, 
akár nem;

34. dohánytermék: olyan termék, amelyet 
fogyasztók általi felhasználás céljából 
gyártanak, még abban az esetben is, ha 
csupán részben tartalmaz dohányt;

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. dohánytermék-imitációk: 
dohánytermék formájú édességek, 
rágcsálnivalók, játékok vagy bármely más 
tárgyak, amelyek tetszhetnek a 
gyermekeknek. Ezeket a termékeket be 
kell tiltani.

Indokolás

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 16. cikke szerint, amelyet az Európai 
Közösség 2005. június 30-án ratifikált, a felek konferenciájának kell megtiltania a 
dohánytermékek kiskorúaknak való árusítását a dohánytermék-imitációk betiltásával. Az 
uniós jogot hozzá kell igazítani a nemzetközi kötelezettségekhez.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

(2) A Bizottság javaslatokat terjeszthet elő
az (1) bekezdésben foglalt megengedett 
legmagasabb hozam kiigazítására, szilárd 
és kétségbevonhatatlan tudományos 
bizonyítékok és a nemzetközileg 
megállapított szabványok alapján.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
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kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt meghaladó 
mértékben – fokozzák a dohánytermékek 
toxikus vagy függőséget okozó hatását.

kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
szilárd és kétségbevonhatatlan 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság javaslatot tehet az olyan 
cigaretták egyéb kibocsátása és a 
cigarettától eltérő olyan dohánytermékek 
kibocsátása legnagyobb megengedhető
hozamának kiigazítására, amelyek 
számottevően – az (1) bekezdésben 
rögzített kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-hozamokon alapuló toxicitási és 
függőségi küszöböt meghaladó mértékben 
– fokozzák a dohánytermékek toxikus vagy 
függőséget okozó hatását.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 
mérési módszerének kiigazítására, a 
tudományos és technikai fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

(3) A Bizottság javaslatokat terjeszthet elő
az (1) bekezdésben említett megengedett 
legmagasabb hozamok kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a Bizottság és a tagállamok a Parlamenttől 
függetlenül, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén ne változtathassák meg a kátrányra, 
nikotinra, szén-monoxidra és egyéb kibocsátásra vonatkozó legmagasabb hozam értékeit. Az e 
hozamokat érintő bármely lényegi változtatás hatással lehet a dohánytermesztő ágazatra. 
Különösen igaz ez a nikotin setében, amely a Burley dohány fő összetevője.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és 
technikai fejleményeket, illetve 
változásokat, valamint a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a mérési módszerek 
elfogadása és kiigazítása érdekében.

törölve

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság negatív listát készíthet 
azokról az adalékanyagokról, amelyek 
nem nélkülözhetetlenek a 
dohánytermékek előállításához, és 
amelyek jellegzetes ízű terméket 
eredményeznek. E rendelkezés alól 
kivételt képez a mentol hagyományos 
használata.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megtiltják a jellegzetes (1) A tagállamok megtiltják az olyan 
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ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

adalékanyagokat tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek elsődlegesen nem dohány- vagy 
mentolízt eredményeznek vagy 
szabadítanak fel.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen cukor és egyéb 
adalékanyagok használatát, különösen 
azokét, amelyek javítják a kedvezőtlen 
éghajlati körülmények között és hátrányos 
helyzetű területeken termesztett dohány 
minőségét.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék
a (1) bekezdés hatálya alá tartozik-e. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
tudományos bizonyítékok alapján az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozik-e. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni. Független szakértői testületet 
kell alkalmazni, amely segítséget nyújt a 
döntéshozatal során.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján egységes szabályokat fogad el az 
annak meghatározására szolgáló 
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eljárásokra vonatkozóan, hogy egy 
dohánytermék a (1) bekezdés hatálya alá 
tartozik-e. E végrehajtási jogi aktusokat a 
21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok, kivéve, ha nincsenek 
hatással a fogyasztó egészségére;

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) jellemző ízesítésű terméket 
eredményező adalékanyagok.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

(5) A tagállamok szabályozzák az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok azonban ezen az alapon 
nem tilthatják meg a mentoltartalmú 
dohánytermékek forgalomba hozatalát 
pusztán a mentoltartalmuk miatt.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a (7) és (8) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy annak 
bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező
vagy függőséget okozó hatását érzékelhető
módon megnöveli, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

törölve

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy javaslatokat tegyen az alábbiakra 
vonatkozóan:

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

törölve

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A dohányzásra szánt dohánytermékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
gyűjtőcsomagján kombinált egészségügyi 
figyelmezetést kell feltüntetni. A kombinált 
egészségügyi figyelmezetések:

(1) A fogyasztók megfelelő
tájékoztatáshoz való jogának biztosítása 
érdekében a dohányzásra szánt 
dohánytermékek valamennyi csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján kombinált 
egészségügyi figyelmezetést kell 
feltüntetni. A kombinált egészségügyi 
figyelmezetések:

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75 %-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a 
csomagon megjelenő bármely más 
információ;

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el;

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 22. cikknek megfelelően a (3) A Bizottságot fel kell jogosítani arra,
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Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a következő célokból:

hogy javaslatokat tegyen a következő
célokból:

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

törölve

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 7. cikk (3) bekezdésétől eltérve 
azoknak a feltételeknek a meghatározása, 
amelyek mellett az egészségügyi 
figyelmeztetés oly módon tördelhető a 
csomagolási egységen, hogy a csomag 
felnyitásakor biztosítva maradjon a 
szöveg, a fényképek és a leszokást célzó 
információk grafikai sértetlensége és 
megfelelő láthatósága.

törölve

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
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minden gyűjtőcsomag megfelelő külső
felületének 30 %-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32 %-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 %-ra 
módosul.

minden gyűjtőcsomag megfelelő külső
felületének 30%-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32%-ra, a kettőnél több
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
35%-ra módosul.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie. Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30%-át kell kitöltenie. Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32%-ra, a kettőnél több hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35%-ra módosul.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra 
vagy más adalékanyagra, illetve ezek 
hiányára utal;

törölve

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok.
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Indokolás

A „slim” cigaretták betiltása kedvezőtlen gazdasági következményekkel és az egészséggel 
kapcsolatos előnyökhöz képest aránytalanul nagy veszteséggel járna.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termék gyártásánál használt 
dohány fajtája és/vagy származási országa 
feltüntethető a csomagolási egységen.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő
dohánytermékek egységcsomagjai 

törölve
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számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő
dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 5 
éves időszakra mentességet kell adni az 
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő
dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 10 
éves időszakra mentességet kell adni az 
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

Indokolás

Lásd a WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 8. cikkének 
(3) bekezdését.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül szabályozzák a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

A dohánytermékek internetes értékesítése

Indokolás

Nehéz korhatárra vonatkozó korlátozást érvényesíteni dohánytermékek internetes értékesítése 
esetében. Emellett problémák vannak az illegális internetes hirdetésekkel és a meglévő
jogszabályok be nem tartásával is (pl. egészségügyi figyelmeztetések). Az internetes 
értékesítés dohányzásra ösztönzi a fiatalokat, és könnyebben hozzáférhetővé teszi a számukra 
a dohánytermékeket. Nem csak a nemzetközi dimenziójú távértékesítést, hanem valamennyi 
internetes értékesítést be kell tiltani. Kilenc tagállam már hozott ilyen intézkedéseket. Egy 
uniós tilalom ezért harmonizálná a szabályozást és megkönnyítené annak érvényesítését.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 
illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek internetes értékesítését.

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;
b) a dohánytermékek nemzetközi 
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dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja; 
c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.
(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették. 
(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.
(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.
(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
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nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

Indokolás

Nehéz korhatárra vonatkozó korlátozást érvényesíteni dohánytermékek internetes értékesítése 
esetében. Emellett problémák vannak az illegális internetes hirdetésekkel és a meglévő
jogszabályok be nem tartásával is (pl. egészségügyi figyelmeztetések). Az internetes 
értékesítés dohányzásra ösztönzi a fiatalokat, és könnyebben hozzáférhetővé teszi a számukra 
a dohánytermékeket. Nem csak a nemzetközi dimenziójú távértékesítést, hanem valamennyi 
internetes értékesítést be kell tiltani. Kilenc tagállam már hozott ilyen intézkedéseket. Egy 
uniós tilalom ezért harmonizálná a szabályozást és megkönnyítené annak érvényesítését.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok területükön belül – az 
alkalmazott csatornától függetlenül –
megtiltják a dohánytermékek ingyenes 
vagy engedményes terjesztését és az új, 
lezárt dohánytermék-csomagok már 
megbontott csomagokért való becserélését.

Indokolás

A promóciós célú rendszerek, amelyek keretében ingyenes cigarettát osztanak vagy új csomag 
cigarettát adnak a már kinyitott dobozért cserébe, a fiatalokat célozzák, ezért védhetetlenek.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a (1) A tagállamok előírják, hogy a 
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dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban. Az 
értesítést elektronikus formában kell 
benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait bármely olyan új kategóriájú 
dohánytermékekről, amelyet forgalomba 
kívánnak hozni ezekben a tagállamokban, 
és amellyel kapcsolatban megalapozott 
tudományos adatok alapján azt kívánják 
állítani, hogy kevésbé károsak vagy 
kockázatosak, mint a hagyományos 
dohánytermékek. Az értesítést 
elektronikus formában kell benyújtani hat 
hónappal a tervezett forgalomba hozatalt 
megelőzően, és ahhoz részletes leírást kell 
mellékelni az érintett termékről, valamint 
információkat kell szolgáltatni a termék 
összetevőiről és kibocsátásáról az 5. 
cikknek megfelelően. Az új dohánytermék-
kategóriákat bejelentő gyártók és 
importőrök az érintett illetékes hatóságnak 
az alábbiakat is benyújtják:

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

Nikotintartalmú termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK 
irányelv alapján engedélyezték őket.

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy
b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy 
c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.
(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
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aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:
Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.
(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:
a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.
(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Indokolás

A dohánytermékek kivételével a nikotintartalmú termékeket – a nikotin mennyiségétől 
függetlenül – gyógyszernek kellene minősíteni. A bizottsági javaslat 18. cikke nem mozdítja 
elő a magas szintű egészségvédelem biztosítását, és sérti az EUMSZ 168. cikkének (7) 
bekezdését. A 18. cikk a Bizottság által javasolt formában visszalépést jelent bizonyos 
tagállamok jelenleg érvényben lévő jogszabályaihoz képest.
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Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 32 %-ra, a három
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 
%-ra módosul.

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30%-át kell kitöltenie. Ez 
az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32%-ra, a kettőnél több
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
35%-ra módosul.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 

(2) A Bizottság ...-tól/-től kezdődő
hatállyal [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be 
az irányelv hatálybalépésének dátumát] 
ötéves időtartamra szóló felhatalmazást 
kap a 6. cikk (10) bekezdésében és a 14. 
cikk (9) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
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időtartamra szól.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6. cikk (10) 
bekezdésében és a 14. cikk (9) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
aktusok érvényességét.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 

(5) A 6. cikk (10) bekezdése és a 14. cikk
(9) bekezdése szerinti, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
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bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 
cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (5) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a jelentésben megjelöli
különösen azokat a jellemzőket, amelyeket 
a tudományos és technikai fejlemények 
alapján felül kell vizsgálni vagy tovább 
kell fejleszteni, beleértve a termékekre 
vonatkozóan nemzetközileg elfogadott 
minden szabályt és szabványt, és 
megkülönböztetett figyelmet fordít:

A Bizottság a jelentésben megjelöli 
különösen azokat a jellemzőket, amelyeket 
a tudományos és technikai fejlemények 
alapján felül kell vizsgálni vagy tovább 
kell fejleszteni, beleértve a termékekre 
vonatkozóan nemzetközileg elfogadott 
minden szabályt és szabványt, valamint 
ezen irányelv végrehajtásának társadalmi-
gazdasági hatását, és megkülönböztetett 
figyelmet fordít az alábbiakra:

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cа) a dohányipari ágazaton belüli 
termelésre és foglalkoztatásra gyakorolt 
hatás, különös figyelmet fordítva a kis- és 
középméretű gazdaságokra;

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az irányelv európai 
dohánytermesztésre gyakorolt lehetséges 
hatása.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, 
illetve nem korlátozhatják az olyan 
dohány- és kapcsolódó termékek importját, 
értékesítését és fogyasztását, amelyek 
megfelelnek ezen irányelv előírásainak.

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, 
illetve nem korlátozhatják az olyan 
dohány- és kapcsolódó termékek importját, 
értékesítését és fogyasztását, amelyek 
megfelelnek ezen irányelv előírásainak. 
Ugyanakkor intézkedéseket kell hozni az 
ezen irányelvnek meg nem felelő
dohánytermékek behozatalának 
korlátozása érdekében, ideértve harmadik 
országokból történő behozatalukat is.
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