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Módosítás 1044
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megtiltják a 
területükön letelepedett kiskereskedelmi 
egységek számára, hogy nemzetközi 
dimenziójú távértékesítési csatornákon 
vagy egyéb csatornákon keresztül 
ingyenesen vagy engedményes áron 
dohánytermékeket terjesszenek.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek ingyenes vagy promóciós célú terjesztése főként a fiatalokra irányuló, a 
dohányzás megkezdésére ösztönző cselekedet, amelyet el kell kerülni.

Módosítás 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok közegészségügyi 
okokból korlátozásokat vezethetnek be a 
személyes fogyasztásra szánt 
dohánytermékek behozatalára 
vonatkozóan. A tagállamoknak különösen 
olyan esetben kell lehetőséget kapniuk 
ilyen korlátozások alkalmazására, amikor 
a termék beszerzési helye szerinti 
tagállamban alkalmazott ár jelentősen 
alacsonyabb a származási hely szerinti 
tagállamban alkalmazottnál, illetve 
amennyiben az egészségügyi 
figyelmeztetés nem a hivatalos nyelvén 
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(nyelvein) készült.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk a személyes fogyasztásra szánt dohánytermékek 
behozatalának a közegészség védelmét és a tiltott dohánykereskedelem kezelését célzó 
korlátozására.

Módosítás 1046
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 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

Módosítás 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok területükön belül 
megtiltják a dohánytermékek ingyenes és 
engedményes terjesztését és az új, lezárt 
dohánytermékcsomagok már megbontott 
csomagokért való becserélését, az arra 
alkalmazott csatornától függetlenül.



AM\935763HU.doc 5/53 PE510.720v01-00

HU

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1049
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

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.
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Módosítás 1050
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

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 1051
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

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.
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Módosítás 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. pl

Módosítás 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1054
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve
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Or. fi

Módosítás 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. it

Módosítás 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1057
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

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 1058
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

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 1059
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. pl

Módosítás 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve
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Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1062
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. fi

Módosítás 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. it

Módosítás 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1065
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

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 1066
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve
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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 1067
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. pl
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Módosítás 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1070
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. fi

Módosítás 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve
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Or. it

Módosítás 1072
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 

törölve



PE510.720v01-00 16/53 AM\935763HU.doc

HU

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.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. pl

Módosítás 1075
Cristian Silviu Buşoi

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

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

Összhangban az (1) bekezdés módosításával.

Módosítás 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. it
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Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1077
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1078
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

törölve
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formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

Or. fi

Módosítás 1079
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

(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.

törölve

Or. it

Módosítás 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

2. Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 
dohányzáselleni stratégiát hajtanak végre, 
a nemzetközi dimenziójú árumozgásokra 
mennyiségi korlátozásokat állapíthatnak 
meg. 

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti a távértékesítés tilalmára irányuló kérést, és az európai 
dohánytermék-kiskereskedők régi kívánságát juttatja kifejezésre.
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Módosítás 1082
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

törölve
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eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. pl

Módosítás 1085
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 

törölve
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személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Összhangban az (1) bekezdés módosításával.

Módosítás 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1087
Eija-Riitta Korhola

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

(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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1088
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1089
Erik Bánki

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

(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.

törölve

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 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. it
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Módosítás 1091
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

törölve
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jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

Or. pl

Módosítás 1093
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1094
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Összhangban az (1) bekezdés módosításával.

Módosítás 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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 1096
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1097
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve
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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 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. it

Módosítás 1099
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

törölve
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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.

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 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. pl

Módosítás 1101
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés tilalmának alkalmazása esetén nincs jelentősége.

Módosítás 1102
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. en
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Indokolás

Összhangban az (1) bekezdés módosításával.

Módosítás 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. it

Indokolás

A nemzetközi dimenziójú távértékesítés veszélyeztetné a fogyasztók – főként a kiskorúak –
biztonságát, és fellendítené a dohánytermékek illegális értékesítését.

Módosítás 1104
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 

törölve
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illetve semmilyen más harmadik féllel 
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.

Or. fi

Módosítás 1105
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. fi

Módosítás 1106
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 

törölve
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dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
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.

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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
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.

törölve

Or. it

Módosítás 1108
Gaston Franco
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Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
értékesítése
16a. cikk 

A dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
értékesítése

A valamely más tagállamból behozott, 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
dohánytermékek mennyiségére külön 
felső korlátot kell megállapítani. A 
korlátot az egyes tagállamok állapítják 
meg az általuk legmegfelelőbbnek ítélt 
számítási módszer segítségével (például 
személyenként, járműtípusonként vagy a 
dohánytermékek összmennyiségében 
meghatározva).

Or. fr

Indokolás

2013 márciusában az Európai Bíróság (a C-216/11 sz. ügyben) megállapította, hogy 
Franciaország nem tett eleget egyes kötelezettségeinek, és nem vette figyelembe az egyes 
dohánytermékek egyedi jellegét. Figyelembe véve, hogy a jövedéki adó a dohányzás 
megelőzésének eszköze, a tagállamoknak a dohányzásellenes politikájuk javítása érdekében 
továbbra is lehetőséget kell kapniuk arra, hogy korlátozzák a más tagállamból behozott 
dohánytermékek mennyiségét.

Módosítás 1109
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
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A dohánytermékek értékesítési ponton 
történő megjelenítése

(1) A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek értékesítési ponton 
történő megjelenítését.
(2) A dohánytermékeket a vásárlótól teljes 
mértékben rejtve kell tartani, a 
dohánytermékek értékesítésének, a 
leltározásnak, a készletfeltöltésnek, a 
személyzet képzésének és a tárolóegység 
karbantartásának kivételével.
(3) A dohánytermékek (2) bekezdésben 
felsorolt okokból való megjelenítése csak 
az e feladatok elvégzéséhez szükséges 
időtartamban történhet.
(4) A dohánytermékek árait egységesített 
formában kell felsorolni. 
Csomagajánlatok és különleges 
kedvezmények megjelenítése tilos.

Or. en

Indokolás

Az értékesítési ponton történő megjelenítés tilalma már több uniós és EFTA-tagállamban 
érvényben van.  2010-ben egy dohánycég beperelte Norvégiát a kereskedelem akadályozása 
miatt.  A bíróság Norvégia javára döntött, ám ez az eset azt mutatja, hogy uniós szintű 
fellépésre van szükség. Az FCTC 13. cikkre vonatkozó végrehajtási iránymutatásai 
értelmében a dohánytermékek értékesítési ponton történő megjelenítése reklámnak és 
promóciónak minősül. Az ajánlás szerint a dohánytermékek értékesítési ponton történő 
mindennemű megjelenítését teljes mértékben meg kell tiltani.

Módosítás 1110
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 
dohányzáselleni stratégiát hajtanak végre, 
a nemzetközi dimenziójú árumozgásokra 
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mennyiségi korlátozásokat állapíthatnak 
meg. 

Or. fr

Módosítás 1111
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új dohánytermék-kategóriák Alacsonyabb kockázatú dohánytermékek

Or. de

Módosítás 1112
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 17. cikk törölve
Értesítés új dohánytermék-kategóriákról
(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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 



AM\935763HU.doc 39/53 PE510.720v01-00

HU

benyújtják:
a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, 
függőséget okozó tulajdonság és 
vonzerejére, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására 
vonatkozóan;
b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok 
preferenciáiról, valamint
c) egyéb rendelkezésre álló és lényeges 
információk, ideértve a termék 
kockázat/haszon elemzését, a várható 
leszokási arányokra, a dohányzás 
elkezdésének arányaira, és egyéb 
előrelátható fogyasztói percepcióra 
gyakorolt hatásokat.
(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak. A 
tagállamok jogosultak engedélyeztetési 
rendszert bevezetni és arányos díjakat 
kiszabni.
(3) A forgalomba hozott, új 
dohánytermék-kategóriákba tartozó 
termékeknek meg kell felelniük az ezen 
irányelvben előírt követelményeknek. Az 
alkalmazandó rendelkezések attól 
függenek, hogy a termékek a 2. cikk 29. 
pontja szerinti füstnélküli 
dohánytermékek vagy a 2. cikk 33. pontja 
szerinti dohányzásra szánt dohánytermék 
meghatározása alá tartoznak-e.

Or. fi
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Módosítás 1113
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
potenciálisan kevésbé káros termékekről

Or. en

Indokolás

Létre kell hozni a „potenciálisan kevésbé káros termékek” kategóriáját az új generációs 
termékek irányelv hatálya alá vonása érdekében.

Módosítás 1114
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés alacsonyabb kockázatú
dohánytermék-kategóriákról

Or. de

Módosítás 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
új, potenciálisan alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékekről
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Or. pt

Módosítás 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról, 
többek között alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékekről

Or. it

Módosítás 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
alacsonyabb kockázatú termékek 
forgalomba hozatal előtti engedélyezése

Or. it

Indokolás

Az alacsonyabb kockázatú termékek olyan dohányalapú termékek, amelyek tudományosan 
igazolt módon alacsonyabb kockázatot hordoznak, mint a hagyományos dohánytermékek.
Szükséges az e fogalomra való hivatkozás annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatást kapjanak az alacsonyabb kockázatokról.

Módosítás 1118
Erminia Mazzoni

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

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Az alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékek forgalomba hozatalának 
engedélyezése

Or. it

Módosítás 1119
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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:

(1) A tagállamok megtiltják minden új 
dohánytermék-kategória forgalomba
hozatalát.

Or. fi

Módosítás 1120
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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:

(1) Az alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékek forgalomba hozatalát 
azon tagállam illetékes hatóságának kell 
engedélyeznie, amelyben a gyártó vagy az 
importőr a terméket forgalomba kívánja 
hozni. A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei
kérelmet nyújtsanak be az érintett tagállam 
illetékes hatóságainál, amennyiben
alacsonyabb kockázatú kategóriába 
tartozó dohánytermékeket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban. A tagállamok jogosultak 
arányos díjakat kiszabni. A kérelemhez
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően.
Az alacsonyabb kockázatú dohánytermék-
kategóriák engedélyezését kérelmező
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

Or. it

Módosítás 1121
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a
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 

(1) A tagállamok előírják, hogy az 
alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
gyártói és importőrei értesítsék az érintett
tagállam illetékes hatóságait, amennyiben
ilyen dohánytermékeket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban. Az értesítéshez részletes 
leírást kell mellékelni az érintett termékről, 
valamint a tervezett címkézéséről, 
használati utasításairól, a termék 
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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:

összetételéről, a gyártási folyamatról és az
ahhoz kapcsolódó ellenőrzésekről, 
továbbá információkat kell szolgáltatni a 
termék összetevőiről és kibocsátásáról az 
5. cikknek megfelelően. Az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermék-kategóriákat 
bejelentő gyártók és importőrök az érintett 
illetékes hatóságnak az alábbiakat is 
benyújtják:

Or. de

Módosítás 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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:

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban, 
amelyekkel kapcsolatban megbízható 
tudományos adatok alapján olyan állítást 
kívánnak közzétenni, 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 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:

Or. pt

Módosítás 1123
Bernadette Vergnaud
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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:

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban, amelyek 
független és megbízható tudományos 
adatok alapján jelentősen kevésbé 
károsak, 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 
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:

Or. fr

Módosítás 1124
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban, illetve 
amennyiben valamely termékkel 
kapcsolatban olyan állítást kívánnak 
közzétenni, hogy tudományos adatok 
szerint kevésbé károsak vagy 
kockázatosak lehetnek, mint a 
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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:

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 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:

Or. en

Indokolás

Létre kell hozni a „potenciálisan kevésbé káros termékek” kategóriáját az új generációs 
termékek irányelv hatálya alá vonása érdekében.

Módosítás 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
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:

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriába 
tartozó – többek között alacsonyabb 
kockázatú – 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 – többek között 
alacsonyabb kockázatú – dohánytermék-
kategóriákat bejelentő gyártók és 
importőrök az érintett illetékes hatóságnak 
az alábbiakat is benyújtják:
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Or. it

Módosítás 1126
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, függőséget 
okozó tulajdonság és vonzerejére, 
különösen a termék összetevőire és 
kibocsátására vonatkozóan;

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, függőséget 
okozó tulajdonságára, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

Or. cs

Módosítás 1127
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, 
függőséget okozó tulajdonság és 
vonzerejére, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék pozitív vagy negatív 
hatásainak, a termék toxicitásának és
függőséget okozó tulajdonságának 
igazolására, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 1128
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
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piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok 
preferenciáiról, valamint

piackutatások a termék fogyasztók általi 
megítéléséről és használatáról – többek 
között a címkézéséről –, továbbá
különböző fogyasztói csoportok, köztük a 
fiatalok preferenciáiról, valamint

Or. de

Módosítás 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok 
preferenciáiról, valamint

b) a különböző fogyasztói csoportok, 
köztük a fiatalok preferenciáiról
rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások összefoglalói, valamint

Or. es

Módosítás 1130
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok 
preferenciáiról, valamint

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok és a krónikus 
erős dohányosok preferenciáiról, valamint

Or. el

Indokolás

E tanulmányok egy részének a fiatalok mellett a krónikus erős dohányosokról kellene szólnia.

Módosítás 1131
Gaston Franco
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamok jogosultak egyedi 
szabályokat megállapítani azon 
termékekre vonatkozóan, amelyekről az 
ezen irányelv előírásaitól esetlegesen 
eltérve azt az állítást kívánják közzétenni, 
hogy kevesebb kárt okoznak vagy 
alacsonyabb kockázatúak, és e 
szabályokról a Bizottságot értesítik.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára fenn kell tartani némi mozgásteret annak lehetővé tételére, hogy a 
piacon kevésbé káros termék jelenhessen meg. Az e termékkategóriára vonatkozó kivétel adott 
esetben megoldásként vagy fogyasztási mintaként szolgálhat a különböző tagállamok által 
végzett méréseken alapuló új irányelv számára. 

Módosítás 1132
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátanak. A 
tagállamok jogosultak engedélyeztetési 
rendszert bevezetni és arányos díjakat 
kiszabni.

törölve

Or. fi
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Módosítás 1133
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni.

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési eljárást 
bevezetni – ideértve az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermékek engedélyezési 
feltételeit is – és arányos díjakat kiszabni. 
Az engedélyezési feltételeknek rögzíteniük 
kell különösen a tudományos 
kockázatértékelésre és az alacsonyabb 
kockázat bizonyítékalapú igazolására 
vonatkozó előírásokat és az (1) bekezdés 
a)–c) albekezdése szerinti rendelkezéseket, 
valamint a gyártási folyamatra, az 
ellenőrzésre és a termék forgalomba 
hozatala utáni piacfelügyeletre vonatkozó 
előírásokat is. A tagállamok 
meghatározzák a címkézésre, a 
csomagolásra és a mérésre vonatkozó 
előírásokat, ideértve a kátrány, a nikotin 
és a szén-monoxid, valamint az 
alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékekben alkalmazott speciális 
összetevők mérésére szolgáló módszereket 
is. A tagállamok ezen engedélyezési 
feltételekről jelentést tesznek a 
Bizottságnak.

Or. de
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Módosítás 1134
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni.

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak meghatározni az (1) 
bekezdésben meghatározott engedély 
kiadásához szükséges tudományos 
előírásokat. A tagállamok 
megállapíthatják az arra vonatkozó 
eljárásokat is, hogy a gyártó vagy az 
importőr által szolgáltatott tudományos 
adatok alapján a termékre vonatkozó 
információkat milyen módon kell a 
nyilvánosság elé tárni.

Or. it

Módosítás 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
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tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni.

tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni. 
Valamely új – többek között alacsonyabb 
kockázatú – termék forgalomba 
hozatalának engedélyezése előtt a 
tagállamok megállapítják és kötelezően 
előírják: a termékek forgalomba 
hozatalára alkalmazandó normákat és a 
nyilvánosság számára biztosítandó 
információkat, azokra a jellemzőkre 
összpontosítva, amelyek jelentős 
mértékben csökkenthetik a dohányzással 
kapcsolatos egy vagy több megbetegedés 
kockázatát.

Or. it

Indokolás

Erős dohányosok esetében a tudományosan igazoltan alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
megoldást jelenthetnek azáltal, hogy korlátozzák az azokra gyakorolt káros hatásokat, akik 
úgy döntenek, hogy továbbra is dohányoznak. 

Módosítás 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
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számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni.

számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni az 
alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatban. A 
tagállamok jogosultak az alacsonyabb 
kockázatú termékekre vonatkozóan a 
fogyasztó tájékoztatására, a csomagolásra 
és a címkézésre, az összetevőkre és a 
kibocsátásra, valamint a kátrány, a 
nikotin és a szén-monoxid mérésére 
szolgáló módszerekre irányadó egyedi 
szabályokat megállapítani. A tagállamok e 
szabályokról értesítik a Bizottságot.

Or. it

Indokolás

Az alacsonyabb kockázatú termékek olyan dohányalapú termékek, amelyek tudományosan 
igazolt módon alacsonyabb kockázatot hordoznak, mint a hagyományos dohánytermékek. 
Szükséges az e fogalomra való hivatkozás annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő 
tájékoztatást kapjanak az alacsonyabb kockázatokról.


