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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítésérõl 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0788),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0420/2012),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a cseh képvislõház, az olasz szenátus, a svéd parlament, a görög parlament, az 
olasz képviselõház, a portugál parlament, a román képviselõház és a dán parlament által a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzõkönyv alapján 
elõterjesztett, indokolással ellátott véleményre, amelyek szerint a jogalkotási aktus 
tervezete nem egyeztethetõ össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belsõ Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
véleményeire (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C … (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
2 HL C … (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé)
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós szintû jogalkotási fellépés a 
WHO 2003. májusi Dohányzás-ellenõrzési 
Keretegyezményének (FCTC) a 
végrehajtásához is szükséges; az 
egyezménynek az Európai Unió és 
tagállamai részes felei. Különösen 
releváns a 9. cikk (a dohánytermékek 
összetételének szabályozása), a 10. cikk (a 
dohánytermékek adatai nyilvánosságra 
hozatalának szabályozása), a 11. cikk (a 
dohánytermékek csomagolása és 
címkézése), a 13. cikk (reklámozás) és a 
15. cikk (dohánytermékek tiltott 
kereskedelme). A Dohányzás-ellenõrzési 
Keretegyezmény (a továbbiakban: 
keretegyezmény) végrehajtására vonatkozó 
iránymutatásokat az Unió és a tagállamok 
támogatásával konszenzussal fogadták el a 
Felek által rendezett számos konferencia 
során. 

(7) Az uniós szintû jogalkotási fellépés a 
WHO 2003. májusi, mérföldkõ jelentõségû
Dohányzás-ellenõrzési 
Keretegyezményének (FCTC) a 
végrehajtásához is szükséges. Valamennyi 
tagállam és maga az Európai Unió is 
aláírta és ratifikálta az Egyezményt, 
aminek eredményeként a nemzetközi jog 
alapján kötelezõk rájuk nézve az FCTC 
rendelkezései. Különösen releváns a 9. 
cikk (a dohánytermékek összetételének 
szabályozása), a 10. cikk (a 
dohánytermékek adatai nyilvánosságra 
hozatalának szabályozása), a 11. cikk (a 
dohánytermékek csomagolása és 
címkézése), a 13. cikk (reklámozás) és a 
15. cikk (dohánytermékek tiltott 
kereskedelme). A Dohányzás-ellenõrzési 
Keretegyezmény (a továbbiakban: 
keretegyezmény) végrehajtására vonatkozó 
iránymutatásokat az Unió és a tagállamok 
támogatásával konszenzussal fogadták el a 
Felek által rendezett számos konferencia 
során. 

Or. en

Indokolás

A WHO FCTC az elsõ egészségügyi nemzetközi szerzõdés. Rendelkezései jogilag ugyanolyan 
kötelezõ erõvel bírnak a tagállamokra nézve, mint például a WTO szabályai.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tekintetében egy késõbbi idõpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok csökkentése vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve 
toxicitásukat vagy függõséget okozó 
hatásukat. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-szinteket kell csökkentenie, a toxikus 
vagy addiktív kibocsátások minden egyéb jövõbeli szintjét pedig a nemzetközi szabványok 
irányával összhangban kell meghatározni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsõsorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktõl és a füstnélküli 
dohánytermékektõl eltérõ, elsõsorban 
idõsebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevõkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentõs 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsõsorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktõl és a füstnélküli 
dohánytermékektõl eltérõ, elsõsorban 
idõsebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevõkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentõs 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében. 
A Bizottságnak gondosan nyomon kell 
követnie a vízipipa-dohány fiatalok általi 
használatát, mert egyre több bizonyíték 
utal a hagyományos, régebbi piacokon 
kívüli használatukra.

Or. en

Indokolás

A vízipipa használata egyre népszerûbb a bárokban és az éjszakai klubokban, a fogyasztók 
pedig nem mindig vannak tudatában, hogy ezek a vízipipák rendszerint dohányt tartalmaznak. 
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Az Eurobarometer kimutatta, hogy a fiatalok és a diákok más csoportokhoz képest nagyobb 
arányban használnak vízipipát. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Magától értetõdõ módosítás. 
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a). Mivel kombinált egészségügyi 
figyelmeztetéseket használnak, a 
dohánytermék csomagolásán a 
fennmaradó résznek szabványosnak és 
márkajeltõl mentesnek kell lennie, hogy 
maximalizálják az egészségügyi 
figyelmeztetés hatását. A bizonyítékok azt 
mutatják, hogy a szabványosított 
csomagolás különösen hatékony abban, 
hogy visszatartsa a fiatalokat a dohányzás 
elkezdésétõl.  

Or. en

Indokolás

A szabványosított „sima” csomagolás egyáltalán nem sima: a csomag nagy részét nagy 
grafikus egészségügyi figyelmeztetések borítják, Ausztráliában pedig a háttér sötét, 
drappszínû. Négy tagállam mérlegeli az egységes csomagolás bevezetését, és különbözõ 
szakaszban járnak (UK, BE, FI és FR): A teljesen szabványosított csomagolás a 
leghatékonyabb módja az egységes piacon folyó kereskedelem elõtti akadályok 
felszámolásának. Az egészségvédelem szempontjából is ez a legjobb opció:  növeli az 
egészségügyi figyelmeztetések hatását azok körében, akik még nem kezdtek el dohányozni, és 
eredményesnek bizonyul különösen a fiatalok elrettentésében a dohányzás elkezdését illetõen. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni 
kell a figyelmeztetések méretérõl és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítésérõl, beleértve a nyitási 
mechanizmust. A csomag és a termékek 

(23) Minden egészségügyi 
figyelmeztetésre egy minimális méretet 
kell megállapítani láthatóságuk és 
eredményességük biztosítása érdekében, a 
nyitási mechanizmus pedig semmilyen 
módon nem csorbíthatja az egészségügyi 
figyelmeztetést. A csomag és a termékek 
félrevezetõek lehetnek a fogyasztók, 
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félrevezetõek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyû (light)”, 
„ultrakönnyû (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítõk nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínûséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell. 

különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyû (light)”, 
„ultrakönnyû (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítõk nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínûséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell. 

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelõ, tiltott 
termékekbõl jelentõs mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nõhet. Az ilyen termékek kedvezõtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelõ 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenõrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenõrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenõrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelõ, tiltott 
termékekbõl jelentõs mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nõhet. Az ilyen termékek kedvezõtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelõ 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenõrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenõrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenõrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit és az egyéb külsõ csomagolást 
egyedi és biztonságos módon jelöljék meg, 



PR\932973HU.doc 11/47 PE508.085v03-00

HU

regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetõk legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhetõ és jobban 
érvényesíthetõ legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetésérõl, amelyek megkönnyítik 
annak ellenõrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem. 

mozgásukat pedig úgy regisztrálják, hogy e 
termékek az Unióban nyomon követhetõk 
legyenek, az ezen irányelv 
követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhetõ és jobban 
érvényesíthetõ legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetésérõl, amelyek megkönnyítik 
annak ellenõrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem. 

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzõkönyve 
rendelkezései értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden külsõ csomagoláson (pl. 
a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külsõ csomagoláson és a belsõ csomagolási 
egységen lévõ egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a hatóságok tudják, mi van a 
raklap, a láda vagy a karton belsejében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon 
átnyúló távértékesítése megkönnyíti a 
fiatalok számára a dohánytermékekhez 
való hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenõrzési jogszabályokban és különösen
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésérõl történõ 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belsõ piacon az információs 
társadalommal összefüggõ szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 

(30) A dohánytermékek határokon 
átnyúló távértékesítését meg kell tiltani, 
mivel megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
azzal a kockázattal jár, hogy aláássa az 
ezen irányelvben foglalt követelményeknek 
való megfelelést.
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értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történõ 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevõk között kötött szerzõdések esetén 
a fogyasztók védelmérõl szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata megállapítja, hogy a határokon átnyúló internetes értékesítést 
fõként a következõk motiválják: 1) alacsonyabb árak kínálása az illegális/hamisított 
termékekért; vagy 2) a nemzeti adórendszerek különbségeinek illegális kihasználása. Ez a 
verseny torzulásához vezet, ahol a hagyományos kiskereskedõknek – különöse a magasabb 
adóztatású tagállamokban mûködõk – a (fõként) illegális internetes kereskedõk alacsonyabb 
áraival kell versenyezniük.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Sok tagállamban még mindig 
elõfordul a dohánytermékek szabad 
forgalmazása, online kiskereskedelmi 
egységeken keresztül és nyivános 
helyeken. Mivel ez a gyakorlat a fiatalokat 
célozza meg, és új dohányzókat szerezhet, 
be kell tiltani. 

Or. en

Indokolás

A cigaretták éjszakai klubokban, strandokon stb. történõ promociós célú szabad terjesztése a 
fiatalokat célozza meg, ami megengedhetetlen.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriáinak elõzetes engedélyezése. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
kötelezõ a forgalombahozatali engedély. 

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek rendkívül kérosak a közegészségügyre, és nem hozhatók forgalomba az 
állami hatóságok elõzetes engedélye nélkül.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevõkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a 
jellegzetes ízesítésû vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függõséget okozó termékek 
meghatározása, valamint az arra irányuló 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevõkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a 
jellegzetes ízesítésû vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függõséget okozó termékek meghatározása
tekintetében – a Bizottságot végrehajtási 
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módszer megállapítása tekintetében, hogy 
a dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes 
ízesítéssel – a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelõen kell gyakorolni.

hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelõen kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

Annak részleteit, hogy létrehozzanak-e, és ha igen, milyen módon egy független 
vizsgálótestületet, amely megállapítja, hogy a dohánytermék rendelkezik jellegzetes 
ízesítéssel, megfelelõbb lenne felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meghatározni, nem 
pedig végrehajtási aktusokkal.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben mûködõképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenõ technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 
290. cikkének megfelelõen jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következõk 
tekintetében: a füstkibocsátás maximális 
hozamának elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függõséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelõ összetevõk 
maximális szintjének meghatározása, az
egészségügyi figyelmeztetések, egyedi 
azonosítók és biztonsági elemek 
alkalmazása a címkézésben és 
csomagolásban, a független harmadik 
felekkel kötött, adattárolásra vonatkozó 
szerzõdések fõ elemeinek meghatározása, a 
cigarettától, sodort dohánytól és füstnélküli 

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben mûködõképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenõ technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 
290. cikkének megfelelõen jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következõk 
tekintetében: a füstkibocsátás maximális 
hozamának elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függõséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelõ összetevõk 
maximális szintjének meghatározása, az 
arra irányuló módszer megállapítása, 
hogy a dohánytermék rendelkezik-e 
jellegzetes ízesítéssel, az egészségügyi 
figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, a 
független harmadik felekkel kötött, 
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dohánytermékektõl eltérõ 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek nikotinszintjének 
felülvizsgálata. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elõkészítõ munka során 
megfelelõ konzultációkat végezzen, 
szakértõi szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elkészítésekor és 
szövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történõ egyidejû, 
idõben történõ és megfelelõ továbbításáról.

adattárolásra vonatkozó szerzõdések fõ 
elemeinek meghatározása, a cigarettától, 
sodort dohánytól és füstnélküli 
dohánytermékektõl eltérõ 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek nikotinszintjének 
felülvizsgálata. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az elõkészítõ munka során 
megfelelõ konzultációkat végezzen, 
szakértõi szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elkészítésekor és 
szövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történõ egyidejû, 
idõben történõ és megfelelõ továbbításáról.

Or. en

Indokolás

Lásd a (37) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetõvé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedõ 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetõvé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetõvé kell tenni a 
hazai és importált termék esetében 
egyaránt, a népegészségügy védelmének 
kiemelkedõ szükséglete alapján. A 
tagállamoknak lehetõvé kell tenni azt is, 
hogy – az adott tagállam specifikus 
helyzete alapján és amennyiben a 
rendelkezések a népegészségügy védelme 
érdekében indokoltak – szigorúbb 
rendelkezéseket vezessenek be, amelyek a 
hazai és importált termékre egyaránt 
vonatkoznak. A szigorúbb nemzeti 



PE508.085v03-00 16/47 PR\932973HU.doc

HU

szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
elõzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét. 

rendelkezéseknek szükségeseknek és 
arányosaknak kell lenniük, és nem lehetnek 
önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei. A szigorúbb 
nemzeti rendelkezések esetében – melyeket 
elõzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét. 

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek szigorúbb 
nemzeti szabályokat az ezen irányelv által szabályozott területen, amennyiben ezt megfelelõen 
indokolják és jóváhagyják. Ezek a szigorúbb szabályok az importált termékekre is 
alkalmazandók.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
összes termékre egyaránt alkalmazandó 
nemzeti jogszabályokat az irányelv hatálya 
alá nem tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetõk a 
Szerzõdéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körû alkalmazását. Ennek 
megfelelõen a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését elõíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetõk a 
Szerzõdéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körû 
alkalmazását. A mûszaki szabályok 
vonatkozásában a mûszaki szabványok és 
szabályok terén történõ 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 

(41) A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a hazai 
és importált termékre egyaránt 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokat az 
irányelv hatálya alá nem tartozó 
szempontok tekintetében, amennyiben ezek 
összeegyeztethetõk a Szerzõdéssel, és nem 
veszélyeztetik az irányelv teljes körû 
alkalmazását. Ennek megfelelõen a 
tagállamok például fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a cigarettáktól és a 
cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektõl eltérõ dohánytermékek 
csomagolásának egységesítését elõíró 
rendelkezéseket, amennyiben ezek 
összeegyeztethetõk a Szerzõdéssel, a 
WTO-kötelezettségekkel, és nem érintik 
ezen irányelv teljes körû alkalmazását. A 
mûszaki szabályok vonatkozásában a 
mûszaki szabványok és szabályok terén 
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98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint elõzetes értesítés 
szükséges. 

történõ információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint elõzetes értesítés 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek szigorúbb 
nemzeti szabályokat az ezen irányelv által szabályozott területen, amennyiben ezt megfelelõen 
indokolják. Ezek a szigorúbb szabályok az importált termékekre is alkalmazandók.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése; 

d) dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésének tilalma; 

Or. en

Indokolás

Lásd a 16. cikkhez fûzött indokolást.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a dohánytermékek új kategóriáira 
vonatkozó értesítési kötelezettség;

e) a dohánytermékek új kategóriáira 
vonatkozó elõzetes forgalombahozatali 
engedély;

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikkhez fûzött indokolást.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a dohány- és kapcsolódó termékek belsõ 
piaca mûködésének elõsegítése érdekében, 
az egészség védelmének magas szintjét 
alapul véve.

a WHO Dohányzás-ellenõrzési 
Keretegyezménye szerinti 
kötelezettségvállalások teljesítése és a 
dohány- és kapcsolódó termékek belsõ 
piaca mûködésének elõsegítése érdekében, 
az egészség védelmének magas szintjét 
alapul véve, különös tekintettel a 
fiatalokra.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja a belsõ piac mûködését javító jogszabályok harmonizálása. A harmonizáció 
irányának megválasztásakor a döntõ tényezõ azonban a közegészségügy magas szintû 
védelmének biztosítása, különös tekintettel a fiatalokra, valamint a nemzetközileg elfogadott 
normák végrehajtása. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a nemzetközi normák irányvonalával összhangban a jövõben csökkentenie kell  
a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-szinteket.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak csak csökkentenie kell a toxikus vagy addiktív kibocsátások minden egyéb 
jövõbeli szintjét, a nemzetközi szabványok irányával összhangban.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta kátránytartalmát az ISO 
4387, nikotintartalmát az ISO 10315, míg 

(1) A cigaretta kátránytartalmát az ISO 
4387, nikotintartalmát az ISO 10315, míg 
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szén-monoxid-tartalmát az ISO 8454 
szabvány módszereivel kell mérni.

szén-monoxid-tartalmát az ISO 8454 
szabvány módszereivel kell mérni.

A kátrány- és nikotintartalom pontosságát 
az ISO 8243 szabványnak megfelelõen kell 
ellenõrizni. 

A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-
tartalom pontosságát az ISO 8243 
szabványnak megfelelõen kell ellenõrizni.

Or. en

Indokolás

Ezt a nemzetközi szabványt már használják a szén-monoxid-tartalom pontosságának 
mérésére.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint benyújtott információk 
terjesztését az erre a célra létrehozott, a 
nyilvánosság számára hozzáférhetõ 
weboldalon biztosítják. Ennek során a 
tagállamok kellõ mértékben figyelembe 
veszik az üzleti titkot képezõ információk 
védelmének szükségességét. 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint benyújtott információk 
terjesztését a nyilvánosság számára 
hozzáférhetõ weboldalon biztosítják. 
Ennek során a tagállamok kellõ mértékben 
figyelembe veszik az üzleti titkot képezõ 
információk védelmének szükségességét. 

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban már mûködik a dohányzás-ellenõrzés céljára létrehozott weboldal. E 
módosítás pontosítja, hogy nem szükséges egy teljesen új weboldalt létrehozni.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megkövetelik a 
gyártóktól és importõröktõl, hogy évente, 
tagállamonkénti bontásban tegyék közzé 
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reklám-, promóciós és szponzorálási 
kiadásaikat, az ezen irányelv 
hatálybalépését követõ elsõ teljes naptári 
évtõl kezdve. 

Or. en

Indokolás

A WHO FTC 13. cikkének követelményei szerint. Ez az adat jelenleg nem áll rendelkezésre az 
EU-ban.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság elemzi az e cikk alapján 
rendelkezésre bocsátott információkat 
(különös tekintettel az összetevõk 
toxicitásával és addiktivitásával 
kapcsolatos információkra, a 
piackutatásra és az értékesítési adatokra), 
és rendszeres jelentést készít az Európai 
Parlament és a Tanács számára, 
összefoglalva a fõ megállapításokat.

Or. en

Indokolás

Ez lesz az elsõ alkalom, hogy ezen információk többségét a szabályozók rendelkezésére 
bocsátják. Hasznos lenne elemzést készíteni, amennyiben tanulságokat lehet levonni a 
jövõbeli dohány-ellenõrzési politikára nézve.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által a számukra e cikk 
értelmében benyújtott információk 
kézhezvételéért, kezeléséért, elemzéséért és 

(6) A tagállamok által a számukra e cikk 
értelmében benyújtott információk 
kézhezvételéért, kezeléséért, elemzéséért és 
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közzétételéért felszámított díjak –
amennyiben van ilyen – nem haladhatják 
meg az e tevékenységkhez rendelhetõ 
költséget. 

közzétételéért arányos díjakat 
számíthatnak fel. 

Or. en

Indokolás

A díjakra vonatkozó követelménynek összhangban kell lennie a 17. cikk szerinti 
követelményekkel.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy egy végrehajtási aktus elfogadásával a Bizottság kiterjeszti egy adott 
termék tilalmát az egységes piac többi részére is. 

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
egységes szabályokat fogad el az annak 
meghatározására szolgáló eljárásokra
vonatkozóan, hogy egy dohánytermék a (1) 

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok útján részletes kritériumokat és 
eljárásokat fogad el annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy egy 
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bekezdés hatálya alá tartozik-e. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

dohánytermék a (1) bekezdés hatálya alá 
tartozik-e. Ezeket a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 22. cikkben
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Annak részleteit, hogy létrehozzanak-e, és ha igen, milyen módon egy független 
vizsgálótestületet, amely megállapítja, hogy a dohánytermék rendelkezik jellegzetes 
ízesítéssel, megfelelõbb lenne felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meghatározni, nem 
pedig végrehajtási aktusokkal.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok – tudományos 
bizonyítékok alapján – megtiltják az 
adalékanyagokat olyan mennyiségben 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgezõ 
vagy függõséget okozó hatását érzékelhetõ 
módon megnövelik.

(7) A tagállamok – tudományos 
bizonyítékok alapján – megtiltják az 
adalékanyagokat olyan mennyiségben 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgezõ 
vagy függõséget okozó hatását 
megnövelik.

Or. en

Indokolás

Magától értetõdõ módosítás.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
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meghatározhatja, hogy egy dohánytermék a 
(7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni, és a legújabb 
tudományos bizonyítékokon kell 
alapulniuk.

meghatározhatja, hogy egy dohánytermék a 
(7) bekezdés hatálya alá tartozik-e, és ezért 
tilos az egységes piacon. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni, és a legújabb 
tudományos bizonyítékokon kell 
alapulniuk.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy egy végrehajtási aktus elfogadásával a Bizottság kiterjeszti egy adott 
termék tilalmát az egységes piac többi részére is. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Magától értetõdõ módosítás.
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi figyelmeztetések a 
csomagolási egységek fõ felületén és 
bármely gyûjtõcsomagon teljes mértékben 
láthatóak legyenek, tehát azokat részben 
vagy egészen nem takarhatja el, illetve 
nem szakíthatja meg semmilyen 
csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
eszköz, amikor a dohánytermék 
forgalomba kerül. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi figyelmeztetések a 
csomagolási egységek fõ felületén és 
bármely gyûjtõcsomagon teljes mértékben 
láthatóak legyenek, és elfogadják az ahhoz 
szükséges szabályokat, hogy megtiltsák 
csomagolópapír, zacskó, borító, doboz 
vagy egyéb eszköz forgalomba hozatalát, 
amely részben vagy teljesen eltakarja vagy 
megszakítja az egészségügyi 
figyelmeztéseket.

Or. en

Indokolás

Intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy az egészségügyi
figyelmeztetéseket a nyilvánosság világosan láthassa.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy, az I. mellékletben szereplõ 
figyelmeztetõ feliratból és egy kapcsolódó, 
a képtárban szereplõ színes fényképbõl 
állnak; 

a) egy, az I. mellékletben szereplõ 
figyelmeztetõ feliratból és egy kapcsolódó, 
az Ia. mellékletben megadott képtárban 
szereplõ színes fényképbõl állnak; 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a szöveg készítésekor történt kihagyás helyesbítése.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kombinált egészségügyi 
figyelmezetéseket három csoportra kell 
osztani, melyek évente váltakoznak. A 
tagállamok biztosítják, hogy minden 
kombinált egészségügyi figyelmezetés a 
lehetõségekhez mérten közel egyenlõ 
gyakorisággal jelenjen meg valamennyi 
márka esetében. 

(2) A kombinált egészségügyi 
figyelmezetéseket három csoportra kell 
osztani, melyek évente váltakoznak. A 
tagállamok biztosítják, hogy az adott évben 
használható minden kombinált 
egészségügyi figyelmezetés a 
lehetõségekhez mérten közel egyenlõ 
gyakorisággal jelenjen meg valamennyi 
márka esetében. 

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy az egy adott évben felhasználható tizennégy kombinált egészségügyi 
figyelmeztetésnek lehetõleg egyenlõ mértékben kell megjelennie minden egyes cigaretta vagy 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékmárkán. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Magától értetõdõ módosítás.
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A cigaretták és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek csomagolási 
egységének és minden gyûjtõcsomagjának 
külsõ felületét, amelyekre nem 
vonatkoznak ezen irányelv rendelkezései, 
a következõképpen szabványosítják: 
a) nem tartalmaz védjegyet vagy 
bármely más jelzést, kivéve a márkanevet 
és a dohánytermék valamely 
névváltozatát;
b) a márkanév és bármely 
névváltozat:
i. egynél többször nem jelenhet meg 
a felületen; 
ii. vízszintesen, alul kap helyet, 
ugyanolyan elrendezésben, mint a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetés, 
amely a csomagolási egység és a 
gyûjtõcsomag fennmaradó elülsõ és hátsó 
felületén középen és fent kap helyet;
iii. megfelel a (3) bekezdésben 
meghatározott részletesebb szabályoknak.

Or. en

Indokolás

A szabványosított „sima” csomagolás egyáltalán nem sima: a csomag nagy részét nagy 
grafikus egészségügyi figyelmeztetések borítják, Ausztráliában pedig a háttér sötét, 
drappszínû. Négy tagállam mérlegeli az egységes csomagolás bevezetését, és különbözõ 
szakaszban járnak (UK, BE, FI és FR): A teljesen szabványosított csomagolás a 
leghatékonyabb módja az egységes piacon folyó kereskedelem elõtti akadályok 
felszámolásának. Az egészségvédelem szempontjából is ez a legjobb opció:  növeli az 
egészségügyi figyelmeztetések hatását azok körében, akik még nem kezdtek el dohányozni, és 
eredményesnek bizonyul különösen a fiatalok elrettentésében a dohányzás elkezdését illetõen.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Magán a dohányterméken nem lehet 
védjegy vagy más jelölés. 

Or. en

Indokolás

Márkanevek és egyéb designelemek (pl. virágminta) nem helyezhetõk el az egyes cigarettákon.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a csomagolási 
egység alakjára, méretére és háttérszínére, 
valamint a márkanévhez és a 
névváltozatokhoz használt betûtípusra és 
betûrméretre vonatkozó részletesebb 
szabályokról.

Or. en

Indokolás

A szabványosított „sima” csomagolás egyáltalán nem sima: a csomag nagy részét nagy 
grafikus egészségügyi figyelmeztetések borítják, Ausztráliában pedig a háttér sötét, 
drappszínû. Négy tagállam mérlegeli az egységes csomagolás bevezetését, és különbözõ 
szakaszban járnak (UK, BE, FI és FR): A teljesen szabványosított csomagolás a 
leghatékonyabb módja az egységes piacon folyó kereskedelem elõtti akadályok 
felszámolásának. Az egészségvédelem szempontjából is ez a legjobb opció:  növeli az 
egészségügyi figyelmeztetések hatását azok körében, akik még nem kezdtek el dohányozni, és 
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eredményesnek bizonyul különösen a fiatalok elrettentésében a dohányzás elkezdését illetõen. 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül elõállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
és gyûjtõcsomagolását egyedi azonosítóval 
jelöljék meg. Az sértetlenségük biztosítása 
érdekében az egyedi azonosítókat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni/rögzíteni, 
kitörölhetetleneknek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek vagy árcédulák által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor. Az 
Unión kívül elõállított termékek esetében 
az e cikkben megállapított kötelezettségek 
kizárólag az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzõkönyve 
rendelkezései értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden külsõ csomagoláson (pl. 
a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külsõ csomagoláson és a belsõ csomagolási 
egységen lévõ egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a hatóságok tudják, mi van a 
raklap, a láda vagy a karton belsejében. Minden újracsomagolást nyilvántartásba kell venni. 

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egységcsomag egyedi azonosítója 
kapcsolódjon a gyûjtõcsomagolás egyedi 
azonosítójához. Az egységcsomag és 
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gyûjtõcsomagolás közötti kapcsolat 
minden változását nyilvántartásba kell 
venni a (6) bekezdésben említett 
adatbázisban.

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzõkönyve 
rendelkezései értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden külsõ csomagoláson (pl. 
a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külsõ csomagoláson és a belsõ csomagolási 
egységen lévõ egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a hatóságok tudják, mi van a 
raklap, a láda vagy a karton belsejében. Minden újracsomagolást nyilvántartásba kell venni. 

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevõ valamennyi gazdasági szereplõ – a 
gyártótól kezdve az elsõ kiskereskedelmi 
egység elõtti utolsó gazdasági szereplõig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levõ 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbensõ mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükrõl. Ez 
a kötelezettség teljesíthetõ összesített 
formában, például a gyûjtõcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevõ valamennyi gazdasági szereplõ – a 
gyártótól kezdve az elsõ kiskereskedelmi 
egység elõtti utolsó gazdasági szereplõig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levõ 
összes egységcsomagról és 
gyûjtõcsomagolásról, valamint azok 
minden közbensõ mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükrõl, és 
ezeket az adatokat elektronikusan 
továbbítsák a (6) bekezdés szerinti 
adattároló eszközre. Ez a kötelezettség 
teljesíthetõ összesített formában, például a 
gyûjtõcsomagok nyilvántartásával is, 
feltéve, hogy a csomagolási egységek 
árukövetése és nyomon követése így is 
lehetséges.

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzõkönyve 
rendelkezései értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden külsõ csomagoláson (pl. 
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a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külsõ csomagoláson és a belsõ csomagolási 
egységen lévõ egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a hatóságok tudják, mi van a 
raklap, a láda vagy a karton belsejében. Minden újracsomagolást nyilvántartásba kell venni. 

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerzõdést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importõrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerzõdést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külsõ ellenõr
hagyja jóvá és ellenõrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetõségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellõen indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importõrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által elõírt, továbbra is 
megfelelõ védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerzõdést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importõrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A független harmadik 
fél független a dohányipar és más 
kapcsolódó iparágak kereskedelmi és 
szerzett érdekeitõl. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerzõdést a Bizottság hagyja 
jóvá és ellenõrzi, akit a dohánytermék 
gyártója által fizetett független külsõ 
ellenõr támogat. A tagállamok állandó 
jelleggel biztosítják az adattároló rendszer 
teljes átláthatóságát és hozzáférhetõségét a 
tagállami illetékes hatóságok, a Bizottság 
és a független harmadik fél számára. 
Kellõen indokolt esetben a tagállamok 
vagy a Bizottság a gyártók vagy 
importõrök számára hozzáférést biztosít 
ezekhez az információkhoz, feltéve, hogy a 
bizalmas üzleti adatok a vonatkozó nemzeti 
és uniós jogszabályok által elõírt, továbbra 
is megfelelõ védelemben részesülnek.

Or. en

Indokolás

Az adattároló szervezet és a dohányipar közötti tûzfal biztosítása érdekében, továbbá hogy 
biztosítsák az elõbbi teljes függetlenségét, külön garanciákat kell beépíteni.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok elõírják, 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 elõírt elemek által. 

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok elõírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható és 
egy nem 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 elõírt 
elemek által. 

Or. en

Indokolás

A láthatatlan biztonsági elemek megnehezítik a termékhamisítást. Mivel azonban a láthatatlan 
elemeket csak tisztviselõk tudják azonosítani, a biztonsági elemnek látható és láthatatlan 
jegyeket is kell tartalmaznia, hasonlóan az Egyesült Királyságban, Törökorszgában, 
Brazíliában és Malajziában a cigarettára alkalmazott rendszerhez.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

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 rendelkezõ kiskereskedelmi 

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 
letelepedett kiskereskedelmi egységek 
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytassanak.
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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) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják; 
b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történõ távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az idõpontja; 
c) az e célra felhasznált weboldal(ak) 
címe és a honlap azonosításához 
szükséges összes lényeges információ.

Or. en

Indokolás

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Módosítás 43

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. 
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Or. en

Indokolás

A cigaretták éjszakai klubokban, strandokon stb. történõ promociós célú szabad terjesztése a 
fiatalokat célozza meg, ami megengedhetetlen.

Módosítás 44

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 megfelelõen 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történõ forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelõ 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették. 

törölve

Or. en

Indokolás

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Módosítás 45

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 ellenõrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielõtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. en

Indokolás

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenõrzõ 
rendszerrel, amely ellenõrzi, hogy az 
értékesítés idõpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedõ vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenõrzõ 

törölve
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rendszert és mûködését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

Or. en

Indokolás

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Módosítás 47

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 
megfelelõen 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 elõállító 
gyár részét képezõ kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve

Or. en

Indokolás

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD.  The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Új dohánytermék-kategóriák elõzetes 
forgalombahozatali engedélyezése

Or. en

Indokolás

A szabályozók számára lehetõvé kell tenni, hogy szükség esetén megakadályozhassák egy új 
dohánytermék-kategória forgalomba hozatalát.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1 a) A tagállamok elõzetesen 
engedélyezik egy új dohánytermék-
kategória forgalomba hozatalát. E célból 
a tagállamok engedélyezési rendszert 
vezetnek be, és arányos díjat számítanak 
fel. 

Or. en

Indokolás

A szabályozók számára lehetõvé kell tenni, hogy szükség esetén megakadályozhassák egy új 
dohánytermék-kategória forgalomba hozatalát.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elõírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei 

(1) A tagállamok elõírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei 
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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 megelõzõen, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékrõl, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevõirõl és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelõen. 
Az új dohánytermék-kategóriákat
bejelentõ gyártók és importõrök az érintett 
illetékes hatóságnak az alábbiakat is 
benyújtják: 

kérelmet nyújtsanak be az érintett tagállam 
illetékes hatóságainál, amennyiben új 
kategóriájú dohánytermékeket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban. A kérelmet elektronikus 
formában kell benyújtani, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékrõl, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevõirõl és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelõen. 
Az új dohánytermék-kategóriák 
forgalomba hozatalát kérelmezõ gyártók 
és importõrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják: 

Or. en

Indokolás

A szabályozók számára lehetõvé kell tenni, hogy szükség esetén megakadályozhassák egy új 
dohánytermék-kategória forgalomba hozatalát.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elõírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak elõírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importõrei 
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 forgalomba hozatalt követõen a 
tagállamok elõírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importõrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak elõírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importõrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. 

Or. en



PR\932973HU.doc 39/47 PE508.085v03-00

HU

Indokolás

A szabályozók számára lehetõvé kell tenni, hogy szükség esetén megakadályozhassák egy új 
dohánytermék-kategória forgalomba hozatalát.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelõen elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést, 
hogy biztosítsák ezek érvényesítését. A 
megállapított szankcióknak hatékonynak,
arányosnak és visszatartó erejûnek kell 
lenniük.

(3) A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelõen elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést, 
hogy biztosítsák ezek érvényesítését. A 
megállapított szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejûnek kell 
lenniük. A szándékos jogsértésre 
alkalmazandó pénzügyi szankciók 
ellensúlyozzák a jogsértéssel elérni kívánt 
gazdasági elõnyt.

Or. en

Indokolás

A pénzügyi szankciónak legalább egyenlõnek kell lennie az elért haszonnal. Ezt az elvet 
beépítették más területek jogalkotási javaslataiba is, mint amilyen a hajók újrafeldolgozása és 
a hivatalos ellenõrzési jogszabályoknak a lóhúsbotrány miatt elindított felülvizsgálata.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új dohánytermék-kategóriákkal 
kapcsolatos piaci fejlemények, figyelembe 
véve többek között a 17. cikk szerint 
küldött értesítéseket;

 b) az új dohánytermék-kategóriákkal 
kapcsolatos piaci fejlemények, figyelembe 
véve többek között a 17. cikk szerinti
engedélyeket;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 17. cikkhez fûzött indokolást.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítõ szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükbõl 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a 
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekrõl a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követõ hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenõrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minõsülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
idõszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítõ szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükbõl 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a 
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen 
rendelkezések valamennyi termékre 
alkalmazandók, ideértve az egy másik 
tagállamból vagy egy harmadik országból 
importált termékeket is. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekrõl a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követõ hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenõrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minõsülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
idõszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 

Or. en
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Indokolás

Annak pontosítása, hogy amikor a tagállamok szigorúbb nemzeti szabályok fenntartása vagy 
bevezetése mellett döntenek, ezek a szabályok az importált termékekre is alkalmazandók.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a 
Szerzõdés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen 
nemzeti rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítõ indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a céljukkal 
arányosak kell lenniük. Nem lehetnek 
önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körû alkalmazását.

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a 
Szerzõdés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen 
nemzeti rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítõ indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a céljukkal 
arányosak kell lenniük. Ezek a 
rendelkezések valamennyi termékre 
alkalmazandók, ideértve az egy másik 
tagállamból vagy egy harmadik országból 
importált termékeket is, és nem lehetnek 
önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körû alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy amikor a tagállamok szigorúbb nemzeti szabályok fenntartása vagy 
bevezetése mellett döntenek, ezek a szabályok az importált termékekre is alkalmazandók.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; törölve

Or. en

Indokolás

Magától értetõdõ módosítás.
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INDOKOLÁS

Immár tizenkét éve, hogy az Unió elfogadta a dohánytermékekrõl szóló jelenlegi irányelvet. 
Ez az irányelv dohány-ellenõrzési intézkedések széles körét vezette be, többek között a 
következõket: 

 az olyan fogalmak használatának tilalma, mint az „enyhe (mild)” vagy „könnyû 
(light)”, amelyek félrevezethetik a dohányzókat, hogy azt higyjék, hogy az egyik 
termék kevésbé káros, mint a másik;

 a maximális a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-szintek;
 jelentéstételi követelmények az összetevõkrõl;
 az egészségügyi figyelmeztetések minimális mérete minden dohányterméken, kivéve a 

füstnélküli dohánytermékeket, amelyeken általános egészségügyi figyelmeztetés 
szerepel;

 a képet tartalmazó figyelmeztetések közös készlete, amelyek használatát a tagállamok 
megválaszthatják a csomagoláson.

A dohányipari vállalatok jogilag megtámadták a jelenlegi irányelvet, a bíróságok azonban 
fenntartották annak érvényességét.   

A dohányzás és az egészség: a fiatal dohányosok visszatartásának kihívása

Tizenkét év elteltével a dohányzás továbbra is a megelõzhetõ halálesetek vezetõ oka az 
Unióban, és évente mintegy 700 000 ember halálát okozza.   Az elmúlt években a dohányzás 
visszaszorítása érdekében tett intézkedéseknek volt hatása: az elmúlt évtizedben a dohányzók 
száma a 2002-ben az EU-15-ben mért közel 40%-ról az EU-27-ben 2012-ben 28%-ra 
csökkent.

A dohányzás elõfordulási gyakorisága azonban a fiatalok körében (15–25 évesek) 29%-os, 
ami magasabb, mint a népesség egészében.  Tudjuk, hogy a gyerekek, és nem a felnõttek 
kezdenek el dohányozni: a dohányzók 70%-a 18 éves kora elõtt kezd el doghányozni, sokan 
még fiatalabb korban. A dohányzási trendekrõl a 15 évesek körében készült közelmúltbeli 
WHO-felmérés egy még aggasztóbb trendet tárt fel: míg a 2001–2005-ös idõszakban az 
országok túlnyomó többségében a dohányzási trend visszaszorulóban volt, addig a legutóbbi 
vizsgált idõszakban, 2005 és 2010 között a fiúk körében 14 országban, a lányoknál pedig 9 
országban nõtt a dohányzás elõfordulási gyakorisága. Az Európai Bizottság ezért a 
dohánytermékekrõl szóló új irányelv tervezetében helyesen arra összpontosítja a figyelmét, 
hogy visszatartsa a fiatalokat a dohányzástól, például keményebb egészségügyi 
figyelmeztetésekkel, illetve a csomagolásra és ízesítõanyagokra vonatkozó tilalmakkal, 
amelyek különösen vonzóak lehetnek a fiatalok számára.

A WHO Dohányzás-ellenõrzési Keretegyezménye – új nemzetközi környezet

A dohánytermékekrõl szóló utolsó irányelv óta az egyik kulcsfontosságú nemzetközi 
fejlemény az volt, hogy az egész Unió és valamennyi tagállama egyénileg is elfogadta az 
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Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dohányzás-ellenõrzési Keretegyezményét (FCTC). Ez a 
jogilag kötelezõ erejû egyezmény 2005-ben lépett hatályba, 176 aláíró fele van, és kötelezi a 
szerzõdõ feleket, hogy csökkentsék a dohánytermékek keresletét és kínálatát, és védelmezzék 
a dohány-ellenõrzési politikákat az iparág befolyásától. Számos intézkedést javolt, többek 
között az egészségügyi figyelmeztetések minimális méretét, a kötelezõ képi 
figyelmeztetéseket, valamint a dohánnytermékek vonzerejét növelõ csomagolásra vonatkozó 
korlátozásokat.     A különbözõ tagállamok saját javaslatokkal reagáltak az FCTC 
végrehajtása érdekében: 14 tagállam vezette be a 20-as minimális csomagméretet (AT, CZ, 
DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, ES), tíz tagállam használ képet tartalmazó 
figyelmeztetéseket (BE, RO,UK, LV, FR, MT, ES, DK, IE, HU), leszokásra felszólító 
üzenetek 4 tagállamban kötelezõek (BE, FR, NL, SI), önkéntesen pedig kilenc másikban 
használhatók (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, UK).   Ezek a kialakuló szabályozási 
eltérések és az FCTC végrehajtásának szükségessége arra késztették a Parlamentet és a 
Tanácsot, hogy több alkalommal is felkérjék a Bizottságot a dohánytermékekrõl szóló 
jelenlegi irányelv felülvizsgálatára.

Az FCTC hatására más harmadik országok is szigorították a dohánytermékek szabályozását.  
Jól ismert Ausztrália esete, amely teljesen szabványosított („sima”) csomagolást vezetett be 
2011 novemberében, 2012. augusztusban pedig nyert a bíróságon a dohányipari vállalatokkal 
szemben.  Új Zéland most jelentette be, hogy követi a példát, és az Egyesült Királyság 
kormánya pedig jelenleg konzultál az intézkedésrõl.  De számos más ország is az Unió elõtt 
jár a dohány-ellenõrzési jogszabályok terén. Hatvanhárom ország követeli meg a képeket 
tartalmazó figyelmeztetéseket. Brazília betiltotta az ízesítõanyagok és egyéb adalékok 
valamennyi típusát, ahogy a mentol kivételével Kanada is. Az USA a mentol kivételével az 
összes jellegzetes ízesítõanyagot betiltotta. A dohányzók aránya Brazíliában 15% alatti, ami 
az uniós átlag fele. A kanadai (17%) és az USA-beli (18,9%) arány is jóval az uniós arány 
alatt van.

Az irányelvtervezetben javasolt fõ változtatások

Összetevõk:  A dohánytermékekrõl szóló irányelv felülvizsgálatát az a fõ elképzelés vezérli, 
hogy a dohánytermékek nézzenek ki úgy, és legyenek olyan ízûek, mint a dohány. A javaslat 
ezért tilt minden „jellegzetes ízesítést” a cigarettákban, cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékekben és füstnélküli dohánytermékben. Az ízesítõanyagokra példa a 
csokoládéízesítés, a gyümölcsízek és a mentol. Tilalmat vezettek be más adalékanyagokra, 
például a vitaminokra, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy a terméknek egészségügyi 
elõnyei vannak, vagy kevésbé káros.  A javaslat nem tiltja a dohánytermékek elõállításához 
elengedhetetlen adalékanyagokat, és mentesíti a szivart, a szivarkát és a vízipipadohányt az 
ízesítõanyagokra vonatkozó tilalom alól, feltéve, hogy ezeket a termékeket továbbra is fõként 
idõsebb dohányosok fogyasztják. Az elõadó támogatja mindezeket az intézkedéseket, de 
aggasztják a legutóbbi trendek, miszerint a fiatalok körében terjed a vízipipa használata, és azt 
akarja, hogy a Bizottság kísérje szoros figyelemmel ezt a tendenciát.

Címkézés és csomagolás: A jogszabálytervezet bevezeti azt a követelményt, hogy a 
kombinált képi és szöveges figyelmeztetés a cigaretta és cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek elülsõ és hátsó csomagolásának 75%-át fedje le.     A Bizottság nem javasol 
teljesen szabványosított csomagolást, mint Ausztrália, hanem a tagállamokra bízza, hogy a 
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nemzeti jogban teljes szabványosítást vezessenek be a csomagolásnak az irányelv által nem 
szabályozott részeire.    A javaslat számos egyéb elemet is tilt, amelyek félrevezethetik az 
embereket a termékekkel kapcsolatban: ilyenek például a vékony cigaretták, az olyan leírások, 
mint például természetes és szerves, valamint a félrevezetõ színek. A cigeratta 
egységcsomagja legalább 20 cigarettát tartalmaz.  Ez az intézkedés tiltaná az ajakrúzs/parfüm 
stílusú cigarettacsomagokat. A cigarettasodrásra szánt dohánytermékek tasakjára legalább 
40g-os méretet javasolnak. Az elõadó támogatja mindezeket az intézkedéseket, a cigaretták és 
a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek esetében azonban azt javasolja, hogy lépjenek 
tovább, és tegyenek javaslatot egy szabványosított formára, amely eltávolítja a feltûnõ 
márkajelzéseket. Ez még nem megy olyan messzire, mint az ausztráliai törvény, amely 
szabványosított csomagolást ír elõ minden dohánytermékre, hiszen csak a cigarettákra és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékekre vonatkozik, azokra a termékekre, amelyeket 
leggyakrabban próbálnak ki elõször a fiatalok.

E fejezet számos továbbfejlesztett rendelkezést is tartalmaz az illegális cigarettakereskedelem 
nyomon kövehetõségérõl és a biztonságról. Ide tartozik a minden egyes csomagon meglévõ 
egyedi azonosító, és az összes cigarettaértékesítést nyomon követõ rendszer. Az elõadó 
támogatja mindezeket az intézkedéseket, és módosításokat javasolt a hamisítás elleni védelem 
erõsítésére, valamint annak biztosítására, hogy az egyes csomagok nyomon követhetõsége a 
többcsomagos kiszereléseknél is megoldott legyen.  

Szájon át fogyasztott dohánytermékek
Az új jogszabály fenntartja a szájon át fogyasztott dohánytermékek (tubák) értékesítésének 
korlátozását. Az elõadó támogatja ezt az álláspontot.

Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú távértékesítése
A dohánytermékek internetes értékesítése egy új jelenség, így a dohánytermékekrõl szóló 
meglévõ irányelv nem szabályozta. Kevés ösztönzõ van a cigaretta legális online 
értékesítésének kialakítására, mivel az adókat az értékesítés helye szerinti országban az 
eladónak kell megfizetnie. A vevõk nem tudják kihasználni az adózási különbségeket. Ez 
alapján a Bizottság azt a következtetést vonta le a hatásvizsgálatban, hogy „az interneten 
értékesített dohánytermékek jellemzõen nem felelnek meg a dohánytermékekrõl szóló 
irányelvnek (pl. egészségügyi figyelmeztetések és összetevõk).” Emellett problémák vannak 
az életkort ellenõrzõ rendszerekkel és az illegális internetes hirdetésekkel is. Az FCTC 
felszólított a dohánytermékek internetes értékesítésének betiltására, amit kilenc tagállam már 
be is vezetett.  A Bizottság ezért egy új szabályozási keretet javasol, az elõadó azonban úgy 
véli, hogy ezen üzleti tevékenység betiltása lenne a legjobb és legegyértelmûbb politikai 
opció.  Az elõadót az is aggasztja, hogy a vállalatok ingyenes cigarettamintákat terjesztenek 
az interneten és más csatornákon, és javasolja e tevékenységek betiltását.  

Új dohánytermék-kategóriák
A Bizottság egy bejelentési rendszert javasol az új dohánytermék-kategóriákra annak 
biztosítása érdekében, hogy minden új termék teljes mértékben megfeleljen az irányelvnek, 
lehetõséget ad azonban a tagállamoknak egy elõzetes engedélyezési rendszer bevezetésére.   
Az elõadó úgy véli, hogy az elõzetes engedélyezésnek kellene a fõszabályt képeznie 
valamennyi új dohánytermék-kategória esetében, és ennek megfelelõen nyújtott be 
módosításokat.
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E-cigaretták
A dohánytermékekrõl szóló jelenlegi irányelv nem szabályozza a nikotintartalmú termékeket, 
most azonban javasolják, hogy vonják be ezeket az új irányelv hatálya alá. 2001 óta a fõ 
fejlemény az elektronikus cigaretták, illetve „e-cigaretták” piaci bevezetése, amely 
termékeknek egyra nagyobb piaca van. Az e-cigarettákkal kapcsolatban nincs uniós szintû 
közös szabályozási megközelítés. Jelenleg csak 2 tagállam fogadott el külön jogszabályt, a 
tagállamok mintegy felében azonban a nikotint funkcióját tekintve gyógyszernek tekintik, így 
technikailag az e-cigarettákat nem lehet értékesíteni, kivéve, ha más, dohányzásról leszoktató 
termékekhez hasonlóan gyógyszerként jóváhagyják. Más tagállamokban nincs külön 
szabályozás, az e-cigarettákra tehát az általános termékbiztonsági irányelv alkalmazandó. Az 
elmúlt évben kilenc RAPEX-figyelmeztetést adtak ki az e-cigaretákkal kapcsolatos 
problémákról. A gyógyszerként nem engedélyezett e-cigarettákon nem szerepelhet olyan 
állítás, hogy segítenek a dohányzásról való leszokásban.  Az USA a dohánytermék-ellenõrzési 
jogalkotása keretében jelenleg dolgozza kis saját jogszabályát az e-cigaretták szabályozásáról. 

A Bizottság egy kettõs megközelítést javasol az e-cigarettákra és más nikotintartalmú 
termékekre. Egy bizonyos szint feletti nikotintartalmú termékeket, így a jelenleg piacon lévõ e 
cigaretták többségét is, gyógyszerként kellene engedélyeztetni. A küszöbérték alatti 
termékeket akkor lehetne forgalmazni, ha egészségügyi figyelmeztetéssel látják el.

A dohánytermék-ellenõrzési szakemberek véleménye eltérõ az e-cigarettákkal kapcsolatban. 
Általános a konszenzus arról, hogy jobb szabályozásra van szükség, felvetõdik azonban a 
kérdés, hogy az e-cigaretták hasznos helyettesítõ termékek-e a már dohányzók számára, és 
segítséget nyújtanak az ártalomcsökkentésben, vagy pedig lehetõvé teszik a dohányosoknak, 
hogy dohányosok maradjanak azzal, hogy füstmentes helyeken is nikotinhoz jussanak, 
és/vagy kaputermékeknek tekinthetõk-e, amelyek új fogyasztókat vonzanak a 
nikotinfüggõséghez és esetlegesen a dohánytermékekhez. Az is felvetõdik, hogy az e-
cigaretták újra elfogadottá tehetik a dohányzást. Az elõadó egy tanulmány elkészítését kérte a 
Parlament szolgálataitól, hogy tekintsék át az e-cigarettákkal kapcsolatos bizonyítékokat, és a 
tanulmány elkészülte után és a kollégákkal és szakértõkkel folytatott konzultációt követõen 
javaslatokat fog tenni ezen a területen.

Dohányzási célú gyógynövénytermékek 
Ezeket a termékeket a dohánytermékekrõl szóló jelenlegi irányelv nem szabályozza, és azokra 
a különbözõ országokban eltérõ szabályozási rendszerek vonatkoznak. A dohányzási célú 
gyógynövénytermékek gyakran ártalmatlannak, illetve ezeket a dohánynál mindenképpen 
kevésbé ártalmasnak tekintik. Kimutatták azonban, hogy fogyasztásuk nem kockázat nélküli, 
ezért a Bizottság egy címkézési rendszert javasolt ezekre a termékekre, amit az elõadó is 
támogat.
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MELLÉKLET

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
European Commission DG SANCO and Commissioner Borg
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html  
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


