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Módosítás 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyedi azonosító lehetővé teszi az 
alábbiak meghatározását:

(2) Az egyedi, biztonságos és 
másolhatatlan azonosító lehetővé teszi az 
alábbiak meghatározását:

Or. pl

Indokolás

Az azonosítónak biztonságosnak és másolhatatlannak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy nem 
állhat pusztán számok és betűk egyéb biztonsági elem nélküli sorozatából, mivel az ilyen 
biztonsági elemek könnyen másolhatók. 

Módosítás 943
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék neve; e) a termék leírása;

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés e) pontja tekintetében javasoljuk az alkalmazott terminológiát a megfelelő 
WHO-jegyzőkönyv terminológiájához igazítani.

Módosítás 944
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiskereskedelmi értékesítés célpiaca; törölve

Or. it

Módosítás 945
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; törölve

Or. it

Módosítás 946
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; törölve

Or. cs

Módosítás 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; törölve

Or. it
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Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezt a nyomon követhetőségi követelményt, és 
bevezetése sok gazdasági szereplőt a piac elhagyására kényszeríthet, aláásva ezáltal a 
versenyt.

Módosítás 948
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont
2012/0366(COD)
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett szállítási útvonal, a szállítás 
időpontja, a rendeltetési hely, a szállító és 
a címzett.

Or. fr

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslatnak összhangban kell állnia a WHO Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményéből (FCTC) adódó kötelezettségekkel.

Módosítás 949
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett szállítási útvonal, a szállítás 
időpontja, a rendeltetési hely, a kiindulási 
hely és a címzett;

Or. fr

Módosítás 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett szállítási útvonal a gyártótól 
az első vásárlóig, valamint az igénybe vett 
raktárak;

Or. es

Módosítás 951
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben az uniós importőr; törölve

Or. it

Módosítás 952
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben az uniós importőr; törölve

Or. cs

Módosítás 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben az uniós importőr; törölve

Or. it

Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezt a nyomon követhetőségi követelményt, és 
bevezetése sok gazdasági szereplőt a piac elhagyására kényszeríthet, aláásva ezáltal a 
versenyt.

Módosítás 954
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a 
gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységhez, beleértve valamennyi igénybe 
vett raktárt;

törölve

Or. it

Módosítás 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a gyártástól 
az első kiskereskedelmi egységhez, 
beleértve valamennyi igénybe vett raktárt;

i) a szállítási útvonal a gyártástól az első 
vásárlóig, beleértve valamennyi igénybe 
vett raktárt;

Or. it
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Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezt a nyomon követhetőségi követelményt, és 
bevezetése sok gazdasági szereplőt a piac elhagyására kényszeríthet, aláásva ezáltal a 
versenyt.

Módosítás 956
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a gyártástól 
az első kiskereskedelmi egységhez, 
beleértve valamennyi igénybe vett raktárt;

i) a szállítási útvonal a gyártástól az első 
vásárlóig, beleértve valamennyi igénybe 
vett raktárt;

Or. en

Indokolás

A szállítás első kiskereskedelmi egységig való nyomon követése a gyakorlatban rendkívül 
nehéz, és sok teherrel jár. Ezért javasolt az első „vásárlóra” való utalás.

Módosítás 957
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a gyártástól 
az első kiskereskedelmi egységhez, 
beleértve valamennyi igénybe vett raktárt;

i) a szállítási útvonal a gyártástól az első 
vásárlóig, beleértve valamennyi igénybe 
vett raktárt;

Or. es

Módosítás 958
Georgios Koumoutsakos
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a gyártástól 
az első kiskereskedelmi egységhez, 
beleértve valamennyi igénybe vett raktárt;

i) a várt szállítási útvonal a gyártástól az 
első kiskereskedelmi egységhez, beleértve 
valamennyi igénybe vett raktárt;

Or. el

Módosítás 959
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

törölve

Or. it

Módosítás 960
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

törölve

Or. el

Módosítás 961
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló azonosítása;

Or. en

Indokolás

A szállítás első kiskereskedelmi egységig való nyomon követése a gyakorlatban rendkívül 
nehéz, és sok teherrel jár. Ezért javasolt az első „vásárlóra” való utalás.

Módosítás 962
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló azonosítása;

Or. cs

Módosítás 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló azonosítása;

Or. it

Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezt a nyomon követhetőségi követelményt, és 
bevezetése sok gazdasági szereplőt a piac elhagyására kényszeríthet, aláásva ezáltal a 
versenyt.
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Módosítás 964
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló azonosítása;

Or. es

Módosítás 965
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

törölve

Or. it

Módosítás 966
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

törölve

Or. el
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Módosítás 967
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

k) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló számlái, megrendelési 
számai és kifizetési bizonylatai.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosítással összhangban.

Módosítás 968
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

k) a gyártástól az első vásárlóig
valamennyi vásárló számlái, megrendelési 
számai és kifizetési bizonylatai.

Or. cs

Módosítás 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi k) a gyártástól az első vásárlóig
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egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

valamennyi vásárló számlái, megrendelési 
számai és kifizetési bizonylatai.

Or. it

Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezt a nyomon követhetőségi követelményt, és 
bevezetése sok gazdasági szereplőt a piac elhagyására kényszeríthet, aláásva ezáltal a 
versenyt.

Módosítás 970
Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csomagolási egység egyedi azonosítója 
kapcsolódjon a gyűjtőcsomag egyedi 
azonosítójához. A csomagolási egység és a 
gyűjtőcsomag közötti kapcsolat bármely 
változását rögzíteni kell a (6) bekezdésben 
említett adatbázisban.

Or. en

Módosítás 971
Jutta Haug

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják továbbá, 
hogy az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott 
cigarettatermékeket olyan bonyolult 
módon állítsák elő, amely védi a 
végterméket a hamisítással szemben.
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Ilyen típusú biztonsági jellemzők az 
alábbiak:
a) cigarettapapír; 
b) filterburkoló papír;
c) vízjelek;
c) perforáció;
d) rotációs mélynyomás;
e) többszínnyomás.

Or. en

Módosítás 972
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes csomagolási egységről és 
gyűjtőcsomagról, valamint azok minden 
közbenső mozgásáról és a birtokából való 
végleges kikerülésükről, és az adatokat 
elektronikusan továbbítsa egy (6) 
bekezdés szerinti adattároló rendszerbe. 
Ez a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, a (2a) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 973
Milan Cabrnoch
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
összes csomagolási egység gyártó és első
vásárló közötti átadásáról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokukból való végleges kikerülésükről 
nyilvántartás készüljön. Ez a kötelezettség 
teljesíthető összesített formában, például a 
gyűjtőcsomagok nyilvántartásával is, 
feltéve, hogy a csomagolási egységek 
árukövetése és nyomon követése így is 
lehetséges. 

Or. cs

Módosítás 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes csomagolási egységről és szállítási 
gyűjtőcsomagról, valamint azok minden 
közbenső mozgásáról és a birtokából való 
végleges kikerülésükről. Ez a kötelezettség 
teljesíthető összesített formában, például a 
gyűjtőcsomagok nyilvántartásával is, 
feltéve, hogy a csomagolási egységek 
árukövetése és nyomon követése így is 
lehetséges.
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Or. en

Indokolás

A WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyvével való összhang 
érdekében minden szállítási gyűjtőcsomagon egyedi azonosítót kell alkalmazni, hogy az 
vonatkozzon a kartonokra, a gyűjtőkartonokra és a rakodólapokra.

Módosítás 975
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első vásárló előtti 
utolsó gazdasági szereplőig – vezessen 
nyilvántartást a birtokában levő összes 
csomagolási egységről, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

Or. en

Indokolás

A korábbi hasonló módosításokkal összhangban.

Módosítás 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első vásárlóig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes csomagolási egységről, valamint 
azok minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

Or. it

Indokolás

Ez a követelmény túlmegy az FCTC jegyzőkönyvében jelenleg meghatározott nyomonkövetési, 
illetve visszakereshetőségre vonatkozó előírásokon, amelyek az első gazdasági szereplőnél 
megállnak. A hatály ilyenfajta kiterjesztése tovább bonyolítaná a dolgokat.

Módosítás 977
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első vásárló előtti 
utolsó gazdasági szereplőig – vezessen 
nyilvántartást a birtokában levő összes 
csomagolási egységről, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
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csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

Or. es

Módosítás 978
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nyomon követéshez és a 
visszakereshetőséghez használt 
technológiát olyan gazdasági 
társaságoknak kell tulajdonolniuk és 
üzemeltetniük, amelyeket semmilyen jogi 
vagy kereskedelmi kötelék nem fűz a 
dohányiparhoz. 

Or. es

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy elkülönítsük egymástól az ellenőrzőt és az ellenőrzöttet.

Módosítás 979
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig, 
ideértve az importőröket, raktárakat és 
szállítási vállalatokat – rendelkezésére 
bocsátják a megvásárolt, eladott, tárolt, 

törölve
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szállított vagy más módon kezelt 
dohánytermékek nyilvántartását lehetővé 
tevő eszközöket. Az eszköz képes adatokat 
elektronikus úton olvasni és továbbítani a 
(6) bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

Or. it

Módosítás 980
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig, 
ideértve az importőröket, raktárakat és 
szállítási vállalatokat – rendelkezésére 
bocsátják a megvásárolt, eladott, tárolt, 
szállított vagy más módon kezelt 
dohánytermékek nyilvántartását lehetővé 
tevő eszközöket. Az eszköz képes adatokat 
elektronikus úton olvasni és továbbítani a 
(6) bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói az első vásárlók
rendelkezésére bocsátják a megvásárolt, 
eladott, tárolt, szállított vagy más módon 
kezelt dohánytermékek nyilvántartását 
lehetővé tevő eszközöket. Az eszköz képes 
adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez. 

Or. cs

Módosítás 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a (4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő eszközöket. 
Az eszköz képes adatokat elektronikus 
úton olvasni és továbbítani a (6) 
bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő, a tagállamok 
által meghatározott eszközöket. Az eszköz 
képes adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Or. pl

Indokolás

Az alkalmazott eszközök típusát a tagállamoknak kellene meghatározniuk.

Módosítás 982
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő eszközöket. 
Az eszköz képes adatokat elektronikus 
úton olvasni és továbbítani a (6) 
bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első vásárlóig, ideértve az importőröket, 
raktárakat és szállítási vállalatokat –
rendelkezésére bocsátják a megvásárolt, 
eladott, tárolt, szállított vagy más módon 
kezelt dohánytermékek nyilvántartását 
lehetővé tevő eszközöket. Az eszköz képes 
adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Or. en
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Módosítás 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő eszközöket. 
Az eszköz képes adatokat elektronikus 
úton olvasni és továbbítani a (6) 
bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első vásárló előtti utolsó gazdasági 
szereplőig, ideértve az importőröket, 
raktárakat és szállítási vállalatokat –
rendelkezésére bocsátják a megvásárolt, 
eladott, tárolt, szállított vagy más módon 
kezelt dohánytermékek nyilvántartását 
lehetővé tevő eszközöket. Az eszköz képes 
adatokat elektronikus úton olvasni és a 
nemzetközi előírásoknak megfelelően 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Or. it

Indokolás

Az FCTC jegyzőkönyve jelenleg nem tartalmazza ezeket a követelményeket, és bevezetésük 
további terheket róna a gazdasági szereplőkre, sokukat pedig a piac elhagyására is 
kényszeríthet, aláásva ezáltal a versenyt.

Módosítás 984
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
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első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő eszközöket. 
Az eszköz képes adatokat elektronikus 
úton olvasni és továbbítani a (6) 
bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

első vásárlóig, ideértve az importőröket, 
raktárakat és szállítási vállalatokat –
rendelkezésére bocsátják a megvásárolt, 
eladott, tárolt, szállított vagy más módon 
kezelt dohánytermékek nyilvántartását 
lehetővé tevő eszközöket. Az eszköz képes 
adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Or. es

Módosítás 985
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A rögzített adatokat csak az a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő gazdasági szereplő módosíthatja vagy 
törölheti, amely az adatokat bevitte, míg 
az ügyletben közvetlenül érintett többi 
gazdasági szereplő, például a szállító vagy 
a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 
bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 
szereplő beviszi a helyes adatokat és az 
előző bejegyzésre való hivatkozást, 
amennyiben az véleménye szerint 
kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 
között és megfelelő bizonyítékok 
benyújtását követően annak a 
tagállamnak az illetékes hatósága, ahol a 
nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 
nyilvántartásba vétel az Unión kívül 
történt, az import helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága engedélyezheti az 
előzőleg nyilvántartásba vett adatok 
módosítását vagy törlését.

törölve

Or. it
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Módosítás 986
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához. 
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai 
felkészültségét, valamint a szerződést a 
dohánytermék gyártója által javasolt és 
fizetett, és a Bizottság által jóváhagyott 
külső ellenőr hagyja jóvá és ellenőrzi. A 
tagállamok állandó jelleggel biztosítják az 
adattároló rendszer teljes átláthatóságát 
és hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

törölve

Or. it

Módosítás 987
Nessa Childers

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

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához. 
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok egy független harmadik
féllel adattárolási szerződést kötnek, amely 
fél tárhelyet biztosít a joghatóságuk alá 
tartozó dohánytermékgyártókra vagy -
importőrökre vonatkozó adatok 
tárolásához. Az adattároló rendszer 
fizikailag az Unió területén található. A 
harmadik fél alkalmasságát, különösen 
annak függetlenségét és technikai 
felkészültségét, valamint a szerződést a 
Bizottság által kinevezett külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. Az adattárolási 
szerződésekhez és az ellenőrhöz 
kapcsolódó költségeket a dohánytermékek 
gyártói és importőrei viselik, a 
joghatóságuk alatt nyilvántartott egyedi 
azonosítók számának megfelelően. A 
tagállamok állandó jelleggel biztosítják az 
adattároló rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Or. en

Módosítás 988
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 

(6) A tagállamok egy független harmadik 
féllel adattárolási szerződést kötnek, amely 
fél tárhelyet biztosít a joghatóságuk alá 
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szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához. 
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

tartozó dohánytermékgyártókra vagy -
importőrökre vonatkozó adatok 
tárolásához. Az adattároló rendszer 
fizikailag az Unió területén található. A 
harmadik fél alkalmasságát, különösen 
annak függetlenségét és technikai 
felkészültségét, valamint a szerződést a 
dohánytermék gyártója által fizetett, és a 
Bizottság által kinevezett külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Or. en

Indokolás

A múltban számos példa volt arra, hogy a dohányipar bűnrészes volt a 
cigarettacsempészetben. Ezért nem szabad megengedni, hogy ők válasszák ki az adattároló 
vállalatot vagy a külső ellenőrt. Az adattároló vállalatot a tagállamoknak kell kiválasztaniuk, 
a külső ellenőrt pedig a Bizottságnak kell kijelölnie.

Módosítás 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 

(6) A tagállamok meggyőződnek arról, 
hogy a dohánytermékek gyártói és 
importőrei egy független harmadik féllel 
adattárolási szerződést kötnek, amely fél 
tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 
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vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

importőrre vonatkozó adatok tárolásához. 
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Or. pl

Indokolás

A gyártók által rendelkezésre bocsátott adatok ellenőrzése a tagállamok feladata. 

Módosítás 990
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása kizárólag a 
95/46/EK irányelvben foglalt 
szabályoknak és biztosítékoknak 
megfelelően történjen.

törölve

Or. it
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Módosítás 991
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható és 
láthatatlan, hamisításálló biztonsági 
elemet tartalmazzon, amely legalább 1 cm², 
és amelyet eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni vagy rögzíteni, 
kitörölhetetlennek kell lennie, és amely 
semmilyen módon nem takarható el vagy 
szakítható meg, például adó- és zárjegyek, 
árcédulák vagy más, jogszabályban előírt 
elemek által.

Or. en

Módosítás 992
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy olvasható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

Or. cs
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Módosítás 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi, biztonságos és 
másolhatatlan azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

Or. pl

Módosítás 994
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amelyet eltávolíthatatlanul 
kell nyomtatni vagy rögzíteni, 
kitörölhetetlennek kell lennie, és amely 
semmilyen módon nem takarható el vagy 
szakítható meg, például adó- és zárjegyek, 
árcédulák vagy más, jogszabályban előírt 
elemek által.

Or. en



AM\935762HU.doc 29/58 PE510.719v01-00

HU

Módosítás 995
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg. Azon 
tagállamokban, amelyekben a 
dohánytermékeken adójegyeket 
alkalmaznak, és az alkalmazott adójegyek 
megfelelnek a fenti előírásoknak, további 
biztonsági elem alkalmazása nem 
szükséges.

Or. en

Módosítás 996
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amelyet eltávolíthatatlanul 
kell nyomtatni vagy rögzíteni, 
kitörölhetetlennek kell lennie, és amely 
semmilyen módon nem takarható el vagy 
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takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

szakítható meg, például adó- és zárjegyek, 
árcédulák vagy más, jogszabályban előírt 
elemek által.

Or. es

Módosítás 997
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. it

Módosítás 998
Gaston Franco
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 999
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

törölve
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. cs

Módosítás 1000
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
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funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. de

Módosítás 1001
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Nem fogadható el, hogy a (9) bekezdés értelmében a Bizottság felhatalmazást kapjon 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. E pontok tartalmát magának az irányelvnek 
kell szabályoznia.

Módosítás 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Kellően figyelembe véve a meglévő 
eljárásokat, technológiákat és 
kereskedelmi gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztási cikkek 
nyomonkövethetőségére, 
visszakereshetőségére és hitelesítésére 
vonatkozó nemzetközi előírásokat, illetve a 
WHO FCTC dohánytermékek tiltott 
kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 
szerinti követelményeket, a 22. cikknek 
megfelelően a Bizottságot fel kell 
jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a következő célokból:

Or. it

Indokolás

Egyértelmű hivatkozást kell tenni a termékek nyomonkövethetőségét, visszakereshetőségét, 
ellenőrzését és hitelesítését szabályozó meglévő nemzetközi előírásokra.

Módosítás 1003
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;

törölve

Or. it

Módosítás 1004
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint

törölve

Or. it

Módosítás 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint

b) azoknak a nemzetközi technikai 
előírásoknak a meghatározása és azoknak 
a szabványos tájékoztatási kérelmeknek a 
benyújtása, amelyek biztosítják, hogy a 
gyártási tételek jelöléséhez és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
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Unión belül, valamint

Or. de

Módosítás 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint

b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek a 
nemzetközi előírásokkal összhangban
teljesen kompatibilisek legyenek 
egymással az Unión belül, valamint

Or. it

Indokolás

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy továbbra is figyelembe kell venni a termékek 
nyomonkövethetőségét, visszakereshetőségét, ellenőrzését és hitelesítését szabályozó 
nemzetközi előírásokat.

Módosítás 1007
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

törölve
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Or. it

Módosítás 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

törölve

Or. it

Indokolás

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy továbbra is figyelembe kell venni a termékek 
nyomonkövethetőségét, visszakereshetőségét, ellenőrzését és hitelesítését szabályozó 
nemzetközi előírásokat.

Módosítás 1009
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdésben előírt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok kidolgozása során a 
Bizottság figyelembe veszi a napi 
fogyasztási cikkek 
nyomonkövethetőségére, 
visszakereshetőségére és hitelesítésére 
vonatkozó meglévő eljárásokat, 
technológiákat és kereskedelmi 
gyakorlatokat, valamint a WHO FCTC 
dohánytermékek tiltott kereskedelméről 
szóló jegyzőkönyve szerinti 
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követelményeket.

Or. en

Módosítás 1010
Cristiana Muscardini

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.

törölve

Or. it

Módosítás 1011
Sari Essayah

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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1012
Holger Krahmer
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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.

Or. de

Indokolás

A WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 8. cikkének (3) 
bekezdése a cigarettától és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékekre 10 éves átmeneti időszakot állapít meg.

Módosítás 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Or. ro

Módosítás 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés
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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.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A szájon át fogyasztható dohánytermékekre vonatkozó tilalom aránytalan és ellentétes a belső 
piac elveivel és szellemével.

Módosítás 1016
Daniël van der Stoep
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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 engedélyezik a szájon át 
fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

Or. nl

Módosítás 1017
Morten Messerschmidt

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 szubszidiaritás elvének megfelelően a
tagállamok jogosultak arra, hogy nemzeti 
szinten eldöntsék, hogy betiltják-e vagy 
nem a „snus” értékesítését.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak nem szabad a „snus” használatát megakadályoznia, mivel az mind ömlesztve, 
mind adagolva kevésbé ártalmas a dohányzásra szánt dohánytermékeknél. Továbbá ahogyan 
azt az EU-nak az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal foglalkozó saját 
tudományos bizottsága is megállapította, a tudományos adatok nem támasztják alá azt az 
elméletet, miszerint a füstnélküli dohánytermékek (azaz a svéd „snus”) a dohányzás 
elkezdéséhez vezetnének.

Módosítás 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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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 megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását. E tilalom azonban nem 
vonatkozhat a történelmileg 
hagyományos, szájon át fogyasztható 
dohánytermékekre, amelyek használatát 
az egyes tagállamok engedélyezhetik.

Or. en

Módosítás 1019
Riikka Manner

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 megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását. A szájon át fogyasztható 
dohánytermékek címkézésére ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint más 
füstnélküli dohánytermékekére.

Or. fi

Módosítás 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 

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

cikkének sérelme nélkül megtilthatják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

Or. en

Indokolás

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable.   Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Módosítás 1021
Sari Essayah

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 megtiltják a
füstnélküli dohánytermékek, mint a szájon 
át fogyasztható dohány, a rágódohány és a 
tubák forgalmazását.

Or. fi

Módosítás 1022
Nils Torvalds

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 

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

szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

Az olyan tagállamok vagy tagállami 
régiók, ahol hagyománya van a szájon át 
fogyasztható dohánytermékek 
használatának, lehetőséget kapnak arra, 
hogy kulturális vagy történelmi okokra 
hivatkozva nemzeti vagy regionális szintű 
mentességért folyamodjanak a tilalom 
alól.

Or. sv

Indokolás

A szájon át fogyasztható dohánytermékek tilalma nem következetes, és – többek között – az 
egész Balti-tenger környéki területet érinti, ahol hagyományosan szájon át fogyasztható 
dohánytermékeket használnak. Az ezekben az országokban élő lakosság számára érthetetlen, 
hogy miért tiltanak be egy olyan dohányterméket, amelyet évszázadokon keresztül használtak, 
és része egy régió kulturális identitásának, különös tekintettel arra, hogy a termék kevésbé 
káros az egészségre, mint a cigaretta.

Módosítás 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

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 megtilthatják a szájon át 
fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását, amennyiben a magas 
szintű egészségvédelem elérése ezt 
megköveteli.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jogukban kell hogy álljon – de nem kötelező – a szájon át fogyasztott 
dohánytermékek betiltása.
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Módosítás 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felső határértékeket kell megállapítani a 
forgalomba hozott füstnélküli 
dohánytermékekben jelen lévő mérgező 
vagy rákkeltő anyagokra vonatkozóan. Az 
anyagok és az előírt határértékek részletes 
jegyzékét az [új] III. melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a szájon át fogyasztott dohánytermékek tilalmának helyébe egy valamennyi 
füstnélküli dohánytermékre vonatkozó termékminőségi normát léptet. A legkevésbé ártalmas 
füstnélküli dohánytermékek betiltása helyett azt eredményezi, hogy a legveszélyesebbek 
kikerülnek a piacról, s ekképpen összhangban van a belső piaci egészségügyi célkitűzésekkel. 
Ez a szakasz a WHO dohánytermékek szabályozásával foglalkozó tanulmányozócsoportnak a 
dohánytermékek szabályozásának tudományos alapjáról szóló jelentését idézi – WHO 
Technical Report Series, 955. (2010)

Módosítás 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „snus” tartalmának szabályozása 
annak a tagállamnak a felelőssége, 
amelyikben Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének megfelelően a „snus” 
értékesítését engedélyezik. Ezért a 
„snusra” mentességet kell adni ezen 
irányelv 6. cikkének rendelkezései alól.

Or. sv
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Indokolás

Tekintettel a „snus” (szájon át fogyasztott dohánytermék) Unióban történő értékesítésének 
általános tilalmára, nincs határokon átnyúló érdek arra nézve, hogy a „snus” tartalmát uniós 
szinten szabályozzák.  Ezért ezt nemzeti szinten annak a tagállamnak kell szabályoznia 
(Svédország), ahol a „snus” értékesítését engedélyezik. A Bizottság irányelvjavaslata például 
az ártalmas adalékanyagok szabályozásának tekintetében nem elegendő. Azokra az 
anyagokra, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre, a javaslat nem vonatkozik, míg az 
általános ízesítőanyagokat szigorúan szabályozzák.

Módosítás 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szájon át fogyasztott dohánytermékekre 
a 15. cikk kivételével mentességet kell 
adni ezen irányelv alkalmazása alól.

Or. en

Indokolás

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled. A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either: A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market; or B. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws. Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states. For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise
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Módosítás 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 22. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1a) bekezdésben és a III. 
mellékletben meghatározott anyagok és 
határértékek kiigazítására, tekintetbe véve 
a tudományos fejleményeket és a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség elvét, 
valamint azt a célkitűzést, hogy a belső 
piac az egészség védelmének magas szintje 
mellett fejlődjék.

Or. en

Indokolás

A Bizottság felhatalmazást kap a szabályozási keret kiigazítására, például arra, hogy indokolt 
esetben nehézfémeket vagy más rákkeltő anyagokat vegyen fel a jegyzékbe.

Módosítás 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítése

Dohánytermékek távértékesítése

Or. fr

Indokolás

Az egy tagállamon belüli távértékesítés – különösen interneten keresztül – ugyanolyan súlyos 
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egészségügyi következményekkel járhat, mint a nemzetközi dimenziójú értékesítés.

Módosítás 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

Dohánytermékek értékesítése

Or. en

Indokolás

Az interneten keresztül történő értékesítéssel, illetve az értékesítési ponton történő 
megjelenítéssel kapcsolatosan ugyanazon képviselők által benyújtott módosításokkal való 
összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítése

Dohánytermékek távértékesítése

Or. fr

Indokolás

Lásd az 1028. módosítást.

Módosítás 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítése

Dohánytermékek internetes értékesítése

Or. en

Indokolás

Nemcsak a nemzetközi dimenziójú távértékesítést, hanem valamennyi internetes értékesítést be 
kell tiltani.  Az életkor hatékony ellenőrzését nagyon nehéz online biztosítani.

Módosítás 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok területükön betiltják a
nemzetközi dimenziójú távértékesítések 
minden formáját, többek között az 
elektronikus és postai értékesítések, 
telefonos, televíziós és internetes 
értékesítések vagy a technológiai 
tranzakciók bármely más formáját. 

A tagállamok megőrzik arra vonatkozó 
hatáskörüket, hogy maguk döntenek a 
fent említett tilalom alkalmazási körének 
az országon belüli értékesítésekre való 
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kiterjesztéséről.

Or. es

Módosítás 1033
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok megtiltják a 
dohánytermékek, a nikotinalapú termékek 
és a dohánypótlók nemzetközi dimenziójú
távértékesítését.

Or. en

Indokolás

E javaslat végrehajtása és ellenőrzése igen nehéz.  Ennélfogva a távértékesítésre vonatkozó 
teljes tilalom végrehajtása és ellenőrzése könnyebb lenne. A tilalomnak ki kell terjednie a 
nikotinalapú termékekre és a dohánypótlókra (a gyógynövényből készült cigarettákra, az e-
cigarettákra), mivel ezeket jobbára az interneten forgalmazzák, és ellenőrzésük nehézkes. 
Ezeket legalábbis szabályozni kellene (életkori korlátozással stb.).

Módosítás 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok tilalmat vezetnek be a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítésére. 

Or. pl

Indokolás

Az ilyen értékesítések, különösen a vásárló életkorának valós ellenőrzése lehetetlen.

Módosítás 1035
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 

(1) A tagállamok megtiltják a saját 
területükön letelepedett kiskereskedelmi 
egységek számára, hogy nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést és internetes 
értékesítést folytassanak vagy abban részt 
vegyenek.
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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:

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság hatásvizsgálata szerint a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
internetes értékesítése megkönnyíti az olcsóbb árakra való spekulációt, nyitva áll az illegális 
kereskedelem előtt és legtöbbször olyan internetes kiskereskedők alkalmazzák, akik 
kihasználják a tagállamok eltérő adórendszereit, aláásva ezzel azon tagállami erőfeszítéseket, 
hogy magas adók révén tartsák vissza az embereket a dohányzástól.

Módosítás 1036
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 
letelepedett kiskereskedelmi egységek
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytassanak.
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információkat:

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítést általában a hamisított vagy tiltott dohánytermékek 
értékesítésére alkalmazzák. Ez kockázatokkal jár a fogyasztók egészségére nézve, és 
szembemegy a dohányzás elleni küzdelmet célzó nemzeti dohányadó-politikákkal.

Módosítás 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok megtiltják a nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést unióbeli 
fogyasztók számára.

Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.
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Módosítás 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A cigaretták és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek interneten 
keresztüli értékesítése az Unión belül tilos.

Az egyéb dohánytermékek és kapcsolódó 
nikotintartalmú termékek interneten 
keresztüli értékesítését az Unión belül 
szigorúbb ellenőrzésnek kell alávetni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás benyújtásának célja a Linda McAvan előadó által benyújtott, a nemzetközi 
dimenziójú távértékesítés tilalmára irányuló 42–47. módosítások megerősítse és egyértelművé 
tétele. 

Módosítás 1039
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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:

(1) A tagállamok megtiltják a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítését.

Or. fi

Módosítás 1040
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 

(1) A tagállamok megtiltják a 
dohánytermékek távértékesítését.
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távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

Or. fi

Módosítás 1041
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok megtiltják a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítését.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú, többek között internetes távértékesítésének az EU 
egész területén való megtiltása a leghatékonyabb módja a fiatalok egészségvédelmének. Ez a 
megközelítés megkönnyíti a végrehajtást, valamint szükséges és arányos megoldást biztosít.

Módosítás 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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:

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 
letelepedett kiskereskedelmi egységek
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytassanak.

Or. it

Módosítás 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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 

A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek internetes értékesítését.
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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 teljes cikk helyébe lép.)

Or. en

Indokolás

Nehéz korhatárra vonatkozó korlátozást érvényesíteni dohánytermékek internetes értékesítése 
esetében.  A dohány online értékesítése gyakran nincs összhangban a meglévő 
jogszabályokkal, például az egészségügyi figyelmeztetések tekintetében. Kilenc tagállam már 
betiltotta a dohánytermékek internetes értékesítését, és egy uniós szintű tilalom valószínűleg a 
legkönnyebb előrelépés.


