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RÖVID INDOKOLÁS

A dohánytermékekről szóló 2001/37/EK irányelvét 2001-ben fogadták el, és célja a cigaretta 
és egyéb dohánytermékek szabályozása, valamint a dohányosok számának csökkentése volt 
az Európai Unióban. A szabályozás alá vont fő területek az egészségügyi figyelmeztetések, 
valamint a dohánytermékek alkotóelemeire vonatkozó intézkedések voltak, felső határértéket 
írva elő azok kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozamára vonatkozóan. Az irányelv 
elfogadását követő tíz évben azonban a tudományban és a piacon olyan fejlemények 
következtek be, amelyek szükségessé teszik az irányelv frissítését. Ezen kívül, mivel az 
irányelv alkalmazása az egyes tagállamokban eltérő szinteken valósult meg, a belső piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében is döntő fontosságú az irányelv frissítése.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság javaslatát, és támogatja annak általános célkitűzéseit, 
azaz a tagállami jogszabályok, rendelkezések és igazgatási előírások egymáshoz közelítését 
olyan területeken, mint például a címkézés és a csomagolás vagy az alkotóelemek, elősegítve 
a dohány- és kapcsolódó termékek belső piacának működését és az egészség védelmének 
magas szintjét véve alapul.

Az előadó ezért támogatja a csomagolás harmonizálását a belső piacon, mivel a jelenlegi 
körülmények között a tagállamok nem képesek jogszabályaikat ténylegesen az új 
fejleményekhez igazítani. Ebből következően a jelenlegi irányelvben foglaltakhoz képest 
szélesebb egészségügyi figyelmeztetéseket kell előírni.

Az előadó határozottan támogatja a Bizottság javaslatának egyik, az egészségvédelem 
biztosítására irányuló célkitűzését, ugyanakkor bizonyos módosításokat javasol a belső piac 
működésének javítása érdekében. Az előadó bevezeti a „lényeges adalékanyag” fogalmát, és 
az ilyen adalékanyagok felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezésben pontosítja, hogy ezek 
az adalékanyagok a termék előállítási folyamatában nélkülözhetetlenek. E pontosítás nélkül az 
európai termelőktől akár meg is lehetne vonni a dohánytermékek előállításának jogát, 
tekintettel arra, hogy a Bizottság általános tilalmat ír elő a jellegzetes ízű adalékanyagokra 
még abban az esetben is, ha azok az előállítási folyamathoz szükségesek. Az előadó továbbá 
úgy véli, hogy az alkotóelemekre vonatkozó szabályok alól nem szabad kivételt tenni 
bizonyos dohánytermékek javára. A dohánytermékek egyenlő kezelésének biztosítása és a 
piac széttöredezettségének elkerülése érdekében fontos, hogy bizonyos dohánytermékek ne 
részesüljenek előnyben másokkal szemben.

Nincsen meggyőző bizonyíték arra, hogy a cigaretta átmérője – bizonyos átmérőjű 
cigarettákra vonatkozó reklámoktól függetlenül – a dohányzás korai életkorban történő 
elkezdésének meghatározó tényezője volna. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a 
jogszabályozás ne térjen ki a cigaretták legkisebb méretére. Az előadó véleménye szerint a 
fogyasztóknak meg kell adni a tájékozott választás lehetőségét. Ezért a terméket, függetlenül 
a cigaretta méretétől, harmonizált módon kell csomagolni, szöveges és képes 
figyelmeztetésekkel maradéktalan tájékoztatást adva a dohánytermékek fogyasztásának az 
egészségre gyakorolt káros következményeiről. Az előadó szerint a cigaretták átmérője 
tekintetében bevezetendő korlátozó intézkedés nem arányos, és a félrevezető tartalmak 
elkerülésére irányuló cél jobban elérhető a megfelelő tájékoztatás, többek között képes és 
szöveges figyelmeztetések csomagoláson történő elhelyezése révén. 
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Mivel a dohányosok 70%-a 18 éves kora előtt kezd el dohányozni, a javaslat elsősorban arra 
összpontosít, hogy korlátozza a gyermekek és a fiatalak dohánytermékekhez való 
hozzáférését. Az előadó véleménye szerint a nemzetközi dimenziójú távértékesítést nem 
szabad megengedni, mivel nincsen lehetőség a potenciális vásárló életkorának tényleges 
megállapítására. E tekintetében tehát állandó a veszélye annak, hogy kiskorú személy 
dohánytermékhez juthat. 

A nikotintartalmú termékek, például az e-cigaretták mérgező vegyi anyagokat és a 
dohánytermékekre jellemző összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt jelenthetnek a 
fogyasztóra. Ezen kívül, az e téren végzett elemzések kimutatják, hogy az e-cigaretták a 
címkéjük szerint nikotint nem tartalmazó patronjai valójában számos esetben kis mennyiségű 
nikotint is tartalmaznak. Ebből következően minden nikotintartalmú terméket ellenőrzés alá 
kell vonni. Egyébként az éppen hogy a javasolt küszöbértékek alatti nikotintartalmú termékek 
mindennemű engedély nélkül beléphetnének a piacra. Miként az alábbiakból kitűnik, nemcsak 
a nikotintartalom mérvadó, hanem a termékben keveredő valamennyi alkotóelem is. A 
fogyasztók arra is rámutatnak, hogy az e-cigarettákat főleg a dohányzásról való leszokás 
céljára használják, ami feltételezni engedi, hogy az e-cigarettákat az emberek gyógyászati 
terméknek tekintik. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvvel összhangban minden 
nikotintartalmú termék essen engedélyeztetés alá,

Mivel ezen irányelv egyes piacokat esetleg jobban érint, mint másokat, az előadó azon a 
véleményen van, hogy hosszabb átmeneti időszakot kell bevezetni a dohánytermékekre, a 
nikotintartalmú termékekre és a dohányzási célú gyógynövénytermékekre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114.
és 168. cikkére,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
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8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. E célból 
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani 
a nevelésre, a tájékoztatásra, a megelőzési 
programokra és a dohányzásról leszokni 
kívánó polgárok számára nyújtott 
támogatási programokra.

Indokolás

A megelőzéssel és a dohányzás csökkentésével kapcsolatos célokat csak oktatási, tájékoztatási 
és támogatási kampány keretében lehet elérni.  Az ezen irányelvben e célok eléréséhez további 
eszközöket nyújt.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek 
vonzerejét, függőséget okozó 
tulajdonságait, toxicitását, valamint az 
ilyen termékek fogyasztásával összefüggő 
kockázatokat. Ebből a célból az 
összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó 
meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni. Ez összhangban van az 
Uniónak az emberi egészség nagyfokú 
védelme biztosítására vonatkozó 
kötelezettségével.

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek 
vonzerejét, függőséget okozó 
tulajdonságait, toxicitását, valamint az 
ilyen termékek fogyasztásával összefüggő 
kockázatokat. Ebből a célból az 
összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó 
meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni, ez azonban nem 
jelenthet szükségtelen és aránytalan 
adminisztratív terheket, különösen a kis-
és középvállalkozások számára. Ez 
összhangban van az Uniónak az emberi 
egészség nagyfokú védelme biztosítására 
vonatkozó kötelezettségével.

Indokolás

Rendkívül fontos a jelentéstételi kötelezettségek megerősítése, ezeknek ugyanakkor nemcsak, 
átfogó tájékoztatást kell biztosítaniuk a tagállamok és a Bizottság számára, de emellett nem 
jelenthetnek szükségtelen és aránytalan adminisztratív terheket a társaságok,, különösen a 
kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 

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

a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni.
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék, különösen a kis- és 
középméretű vállalkozások esetében.

Indokolás

A valamennyi tagállam számára érvényes közös elektronikus formátum könnyebbé teszi a 
jelentéstételi kötelezettségek teljesítését. Ez előnyös a kkv-k számára.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
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és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.
Azokat az összetevőket is el kell távolítani, 
amelyek fokozzák a függőséget okozó 
hatást és a toxicitást.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány és 
a mentol mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Felkéri az 
Európai Bizottságot, hogy készítsen 
tudományos felmérést e tényezőknek a
dohányzásra való rászokásra gyakorolt 
tényleges hatásairól.
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között.

Indokolás

A mentolt az 1920-as évek óta használják hagyományos dohánytermékekben. Nincs elégséges 
bizonyíték arra, hogy a mentol rossz irányba befolyásolná a fiatalok körében a dohányzási 
magatartást.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát meg kell engedni. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A mentolos cigarettáknak mentességet 
kell kapniuk, mivel ezek hagyományos 
ízesítésű dohányterméknek minősülnek, 
és ezeket nem szabad a többi ízesített 
dohánytermékkel egy csoportba sorolni. A
tagállamoknak és a Bizottságnak független 
szakértői értékelő testületeket kell 
alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

törölve

Indokolás

A belső piac szempontjából fontos, hogy bizonyos dohánytermékek ne részesüljenek előnyben 
másokkal szemben.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

Módosítás 11
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 méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti,
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

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

Indokolás

A javasolt irányelv 12. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A függetlenség és az átláthatóság (28) A hatásosság, a függetlenség és az 
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biztosítása érdekében a dohánytermékek 
gyártóinak független harmadik felekkel 
kell adattárolási szerződéseket kötniük, 
melyet külső könyvvizsgáló ellenőriz. Az 
árukövető és nyomon követési rendszerrel 
kapcsolatos adatokat más, a vállalattal 
kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és 
ezeket az adatokat folyamatosan a 
tagállamok és a Bizottság illetékes 
hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra 
hozzáférhetően kell tárolni.

átláthatóság biztosítása érdekében a 
dohánytermékek gyártóinak független 
harmadik felekkel kell adattárolási 
szerződéseket kötniük, melyet külső 
könyvvizsgáló ellenőriz. Az árukövető és 
nyomon követési rendszerrel kapcsolatos 
adatokat más, a vállalattal kapcsolatos 
adatoktól külön kell tárolni, és ezeket az 
adatokat folyamatosan a tagállamok és a 
Bizottság illetékes hatóságainak 
ellenőrzése alatt, számukra hozzáférhetően 
kell tárolni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése – mint a dohánytermékek 
nyilvános helyen, vásárlásösztönzési 
célból történő ingyenes terjesztése vagy 
cseréje – megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést. Ennélfogva ezeket meg kell 
tiltani.
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tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosítást.)

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása. Be kell vezetni a 
gyermekek és a fiatalkorúak oktatását, 
mivel az a legegyszerűbb és 
leghatékonyabb módja a diákok 
szenvedélybetegség kialakulásától való 
megóvásának.  Emellett fontolóra kell 
venni egy, a dohánytermékek gyártói által 
finanszírozott alap létrehozását is, amelyet 
a dohányzásellenes kampányok 
finanszírozására használnának. A 
tagállamoknak harmonizálniuk kell a 
dohányáruk vásárlásának tizennyolc éves 
korhatárára vonatkozó szabályozást is.



AD\940929HU.doc 15/67 PE508.048v02-00

HU

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ha valamennyi 
olyan nikotintartalmú termékre, amelynek 
nikotintartalma megegyezik a 2001/83/EK 
irányelven már engedélyezett 
nikotintartalmú termék tartalmával, vagy 
meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret
vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 
helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében.
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ugyanazon jogi 
keret alkalmazása egyértelművé teszi a 
jogi helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében.
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az ezen irányelvben meghatározott 
küszöbérték alatti nikotintartalmú 
termékek esetében címkézési 
rendelkezéseket kell bevezetni, hogy 
felhívják a fogyasztó figyelmét a 
potenciális egészségi kockázatokra.

törölve

Indokolás

A javasolt irányelv ide vonatkozó 18. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma, valamint a 
jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek meghatározása 
tekintetében – a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Indokolás

A javasolt irányelv ide vonatkozó cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: a hozamra vonatkozó mérési 
módszer elfogadása és kiigazítása, az 
annak meghatározására szolgáló 
eljárásokra vonatkozó egységes szabályok 
kialakítása, hogy egy dohánytermék 
rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel, a 
toxicitást fokozó, fokozott függőséget 
okozó vagy a termék vonzerejét növelő 
összetevők maximális szintjének 
meghatározása, az egészségügyi 
figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, a 
független harmadik felekkel kötött, 
adattárolásra vonatkozó szerződések fő 
elemeinek meghatározása, a cigarettától, 
sodort dohánytól és vízipipadohánytól
eltérő dohánytermékeknek adott mentesség
felülvizsgálata, a füstnélküli 
dohánytermékekben található anyagok és 
azok határértékeinek kiigazítása,valamint 
a hagyományos dohánytermékeknél jóval 
kevésbé kártékony új dohánytermékekre 
vonatkozó szabályok rögzítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
végezzen, szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Indokolás

A javasolt irányelv ide vonatkozó 3. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 
nemzeti jogba való átültetését követő öt
éven belül jelentést kell benyújtania, hogy 
felmérje, szükséges-e az irányelv 
módosítása.

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 
nemzeti jogba való átültetését követő
három éven belül jelentést kell 
benyújtania, hogy felmérje, szükséges-e az 
irányelv módosítása, különösen a 
csomagolás vonatkozásában.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy elfogadjanak a 
dohánytermékekkel kapcsolatban a 
lakosság egészségének védelme érdekében 
általuk szükségesnek tartott, szigorúbb 
szabályokat, amennyiben ezek a szabályok 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatályán 
kívül esnek. Amennyiben a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek 
megfelelnek ezen irányelv 
követelményeinek, a tagállamok nem 
tilthatják meg és nem korlátozhatják az 
ilyen termékek behozatalát, értékesítését 
és fogyasztását.
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szükséges.

Indokolás

Nem válik a belső piac javára, ha a tagállamoknak megengedik, hogy további lépéseket 
tegyenek az irányelv hatálya alá tartozó szempontokkal kapcsolatban. Ez a nemzeti 
rendelkezések színes egyvelegéhez vezetne, ami nem szolgálná a belső piac legjobb érdekét.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt számos alapvető jogot 
érint, így a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk) és a 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk). A 
dohánytermékek gyártóira, importőreire és 
forgalmazóira vonatkozó kötelezettségek 
szükségesek a belső piac működésének 
javítása és ugyanakkor a magas szintű 
egészség- és fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 35. és 38. cikkében 
foglaltaknak megfelelően. Az irányelv 
alkalmazása során tiszteletben kell tartani 
az uniós jogot és a releváns nemzetközi 
kötelezettségeket,

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt számos alapvető jogot 
érint, így a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk), a 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk), és a 
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányában 
hallgatólagosan meghatározott, tiszta 
levegőhöz való jogot (7. cikk b) pont és 12. 
cikk). A dohánytermékek gyártóira, 
importőreire és forgalmazóira vonatkozó 
kötelezettségek szükségesek a belső piac 
működésének javítása és ugyanakkor a 
magas szintű egészség- és 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. 
és 38. cikkében foglaltaknak megfelelően.
Az irányelv alkalmazása során tiszteletben 
kell tartani az uniós jogot és a releváns 
nemzetközi kötelezettségeket,

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi d) a dohánytermékek nemzetközi 
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dimenziójú távértékesítése; dimenziójú távértékesítésének tilalma;

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. életkor-ellenőrző rendszer: olyan 
számítógépes rendszer, amely elektronikus 
formában, a nemzeti követelményeknek 
megfelelően egyértelműen megerősíti a 
fogyasztó életkorát;

törölve

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető. A dohánytermékek olyan 
hagyományos ízesítései, mint például a 
mentol, nem minősülnek jellegzetes 
ízesítésnek;
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Indokolás

A mentolt az 1920-as évek óta használják hagyományos dohánytermékekben. Nincs elégséges 
bizonyíték arra, hogy a mentol rossz irányba befolyásolná a fiatalok körében a dohányzási 
magatartást.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Indokolás

A szivarka egy a sokféle cigarettamodell közül. Nincs szükség külön fogalommeghatározásra.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. a dohánytermékek új kategóriái: a 
cigaretta, cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék, pipadohány, vízipipa-

(Ez a módosítás nem érinti a magyar 
változatot.)
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dohány, szivar, szivarka, rágódohány, 
tüsszentésre szolgáló dohánytermék 
(tubák) vagy szájon át fogyasztott 
dohánytermékek kategóriájától eltérő 
dohánytermék, amelyeket az irányelv 
hatályba lépését követően hoznak 
forgalomba;

Indokolás

(E módosítás nem érinti a magyar változatot.)

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. forgalomba hozatal: a termék – fizetés
melletti vagy fizetés nélküli –
hozzáférhetővé tétele az unióbeli 
fogyasztók számára, többek között 
távértékesítéssel is; nemzetközi dimenziójú 
távértékesítés esetén a terméket a 
fogyasztó tartózkodása szerinti 
tagállamban forgalomba hozott 
terméknek tekintik;

25. forgalomba hozatal: a termék eladásra, 
fogyasztásra vagy felhasználásra történő 
bármely kínálata az Unióban. fizetés
mellett vagy anélkül, többek között 
távértékesítéssel is;

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. pipadohány: égési folyamat során 
fogyasztott dohány, amelyet kizárólag 
pipában való felhasználásra szántak;

26. pipadohány: vágott vagy másként 
feldarabolt cigarettadohány vagy préselt
dohány, amely további ipari feldolgozás 
nélkül felhasználásra alkalmas, és
amelyet részletesebben a 2011. június 21-i 
2011/64/EU tanácsi irányelv határoz meg;
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cigarettasodrásra szánt dohánytermék:
olyan dohány, amelyet fogyasztók vagy 
kiskereskedelmi egységek 
cigarettakészítésre használhatnak;

28. cigarettasodrásra vagy cigaretta 
készítésére szánt dohánytermék: vágott 
vagy másként feldarabolt cigarettadohány 
vagy préselt dohány, amely további ipari 
feldolgozás nélkül felhasználásra 
alkalmas, és amelyet részletesebben a 
2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi 
irányelv határoz meg;

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 10%-os növekedés, 
amely legalább 10 tagállamban 
megfigyelhető, az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított értékesítési adatok 
alapján; vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése 
legalább 10 tagállamban az adott 
termékcsoportban, [this date will be set at 
the moment of adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

30. a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 20%-os növekedés, 
amely legalább 10 tagállamban 
megfigyelhető, az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított értékesítési adatok 
alapján; vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése 
legalább 10 tagállamban az adott 
termékcsoportban, [ez a dátum az irányelv 
elfogadásakor kerül meghatározásra]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

Indokolás

A szivar és a pipadohány éves fogyasztása a legtöbb tagállamban nagyon alacsony. Az 
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értékesítési volumen 10%-os ingadozása e tagállamokban igen könnyen bekövetkezhet.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 35 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. hagyományos dohányízesítés: olyan 
dohányízesítés, amely valamely 
tagállamban vagy annak valamely 
részében legalább 1980 óta folyamatosan 
használatban van, és a tagállam nemzeti 
joga hagyományos dohányízesítésként 
határozza meg;

Indokolás

A javasolt irányelv 6. cikkének pontosítása céljából meg kell határozni a „hagyományos 
dohányízesítés” fogalmát.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. alacsony kockázatú termékek: 
minden olyan dohánytartalmú termék, 
amelynek forgalmazása jelentős 
mértékben csökkenti a hagyományos 
dohánytermékek fogyasztásával 
összefüggésben kialakuló betegségek 
kockázatát; nem tekinthető alacsony 
kockázatú terméknek az a 
dohányfogyasztás által okozott függés – a 
dohányzásról való leszokást is magában 
foglaló – kezelésére szolgáló termék, 
amelyet gyógyszernek minősítettek. 
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Megengedett legnagyobb kátrány-, nikotin-
, szén-monoxid- és egyéb hozam

Megengedett legnagyobb kátrány-, nikotin-
, szén-monoxid- és egyéb hozam

(1) A tagállamok területén forgalomba 
hozott vagy gyártott cigaretták hozama 
legfeljebb:

(1) A tagállamok területén forgalomba 
hozott vagy gyártott cigaretták hozama 
legfeljebb:

a) cigarettánként 1 milligramm kátrányt, a) cigarettánként 1 milligramm kátrányt,

b) 1 milligramm nikotint, b) 1 milligramm nikotint,
c) 10 milligramm szén-monoxidot 
tartalmazhat.

c) 10 milligramm szén-monoxidot 
tartalmazhat.

(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.
(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő 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 megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.
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meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk
Mérési módszerek Mérési módszerek

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

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

A kátrány- és nikotintartalom pontosságát 
az ISO 8243 szabványnak megfelelően kell 
ellenőrizni.

A kátrány-, nikotin- és szénmonoxid-
tartalom pontosságát az ISO 8243 
szabványnak megfelelően kell ellenőrizni.

(2) Az (1) bekezdésben említett mérést az 
érintett tagállam illetékes hatóságai által 
engedélyezett és felügyelt vizsgálati 
laboratóriumokban kell elvégezni vagy 
hitelesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett mérést az 
érintett tagállam illetékes hatóságai által 
engedélyezett és felügyelt vizsgálati 
laboratóriumokban kell elvégezni vagy 
hitelesíteni.

A tagállamok megküldik a Bizottságnak az 
általuk engedélyezett laboratóriumok 
listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 
kritériumokat alkalmaztak azok 
engedélyezése során, milyen módszerrel 
felügyelik azokat, és változás esetén a listát 
aktualizálják . A Bizottság a tagállamok 
által megadott, jóváhagyott laboratóriumok 
listáját nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

A tagállamok megküldik a Bizottságnak az 
általuk engedélyezett laboratóriumok 
listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 
kritériumokat alkalmaztak azok 
engedélyezése során, milyen módszerrel 
felügyelik azokat, és változás esetén a listát 
aktualizálják . A Bizottság a tagállamok 
által megadott, jóváhagyott laboratóriumok 
listáját nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

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

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

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

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezeknek a méréseknek 
tudományos bizonyítékokon kell 
alapulniuk. Ezen mérések alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a meghatározott célra kialakított 
és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
által hitelesített nemzetközileg 
megállapított szabványokat felhasználva, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a mérési 
módszerek elfogadása és kiigazítása 
érdekében.

(4a) Az egyéb dohányzásra szánt 
dohánytermékek tekintetében feltüntetett 
egyéb kibocsátások pontosságát az ISO 
8243-as szabvánnyal összhangban 
ellenőrzik.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint a kibocsátásról és 
a hozamról márkanevenként és 
típusonként. A gyártók vagy importőrök 
tájékoztatják továbbá az érintett tagállam 
illetékes hatóságát arról, ha a termék 
összetétele módosul, ami befolyásolja az e 
cikk értelmében szolgáltatott 

A tagállamok a dohánytermékek, a 
nikotintartalmú termékek és a dohányzási 
célú gyógynövénytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint a kibocsátásról és 
a hozamról márkanevenként és 
típusonként, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. A gyártók vagy 
importőrök tájékoztatják továbbá az 
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információkat. Az e cikk értelmében előírt 
információkat az új vagy módosított 
dohánytermék forgalomba hozatalát 
megelőzően kell benyújtani.

érintett tagállam illetékes hatóságát arról, 
ha a termék összetétele módosul, ami 
befolyásolja az e cikk értelmében 
szolgáltatott információkat. Az e cikk 
értelmében előírt információkat az új vagy 
módosított dohánytermék forgalomba 
hozatalát megelőzően kell benyújtani.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közösségi szintű mérési 
módszertanok kidolgozásáig a 
dohánytermékekre – a cigaretta és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
kivételével – mindaddig nem vonatkoznak 
a kibocsátási adatok és értékek, amíg 
közösségi szinten mérési módszereket nem 
dolgoznak ki.

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdésének megfelelően a cigarettán és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékeken kívüli többi dohánytermék tekintetében közösségi 
szintű szabványok és mérési módszerek kidolgozására van szükség. A Bizottságot 
felszólították, hogy terjessze elő a megfelelő javaslatokat. Ilyen módszer kidolgozására még 
nem került sor.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Az összetevőkre vonatkozó szabályozás Az összetevőkre vonatkozó szabályozás
(1) A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 

(1) A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
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hozatalát. cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek 
forgalomba hozatalát.

Mentesség adható bizonyos, a többi 
dohányízesítéssel egy csoportba nem 
sorolható hagyományos 
dohányízesítésekre. A mentol 
hagyományos dohányízesítésnek 
tekintendő.

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

A tagállamok nem tiltják meg vagy 
korlátozzák a dohánytermékek 
előállításához nélkülözhetetlen 
adalékanyagok használatát, még akkor 
sem, ha ezek a kulcsfontosságú
adalékanyagok jellegzetes ízesítésű 
terméket eredményeznek.

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

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

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

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

(2a) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 22. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el az annak 
meghatározására szolgáló eljárásokra
vonatkozó egységes szabályok 
megállapítása céljából, hogy egy 
dohánytermék a (1) bekezdés hatálya alá 
tartozik-e.

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

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

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
jellegzetes ízt okozó adalékanyagok vagy 
adalékanyagok kombinációja megengedett 
legmagasabb értékekeinek megállapítására.

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyek tudományosan 
igazolhatóan növelik az energia és a 
vitalitás szintjét, vagy

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

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

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

Ez nem érinti a füst egyes káros 
összetevőinek csökkentését vagy a 
dohánytermékek biológiai 
lebonthatóságának fokozását célzó 
műszaki intézkedéseket.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1907/2006/EK rendeletben foglalt 
előírásokat vagy feltételeket a 
dohánytermékekre megfelelően 
alkalmazzák.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1907/2006/EK rendeletben foglalt 
előírásokat vagy feltételeket a 
dohánytermékekre megfelelően 
alkalmazzák.

(7) A tagállamok – tudományos 
bizonyítékok alapján – megtiltják az 
adalékanyagokat olyan mennyiségben 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 

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

vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnövelik.

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

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

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

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

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

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a
vízipipadohánytól eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1) és (5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk
Általános rendelkezések Általános rendelkezések

(1) A dohánytermék minden csomagolási 
egységén és bármely külső csomagoláson 
egészségügyi figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 
a terméket forgalomba hozzák.

(1) A dohánytermék minden csomagolási 
egységén és bármely külső csomagoláson 
egészségügyi figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 
a terméket forgalomba hozzák, Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmánya 151. cikkének sérelme nélkül.

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
számukra fenntartott teljes felületet el kell 
foglalniuk, és azokhoz nem lehet 
megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni 
vagy azokra bármely formában hivatkozni.

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
számukra fenntartott teljes felületet el kell 
foglalniuk, és azokhoz nem lehet 
megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni 
vagy azokra bármely formában hivatkozni.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és 
láthatóságának biztosítása érdekében 
azokat eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetéseket
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni,
láthatónak és kitörölhetetlennek kell 
lenniük, és azokat semmilyen módon nem 
lehet eltakarni vagy megszakítani, például
dohányáru csomagolásának nyitási 
helyére felragasztott adó- és zárjegyek, 
árcédulák, árukövetésre és nyomon 
követésre szolgáló jelek, biztonsági elemek 
vagy csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
eszközök által, illetve a csomagolási 
egység felnyitásakor.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi figyelmeztetések a 
csomagolási egységek fő felületén és 
bármely gyűjtőcsomagon 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 fő felületén és 
bármely gyűjtőcsomagon 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.

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések 
semmilyen módon nem takarhatják el, 
illetve nem szakíthatják meg az adó- és 
zárjegyeket, árcédulákat, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jeleket vagy 
biztonsági elemeket a csomagolási 

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések 
semmilyen módon nem takarhatják el, 
illetve nem szakíthatják meg adó- és 
zárjegyeket, melyek a dohányáru 
csomagolásának nyitási helyére kerülnek,
árcédulákat, árukövetésre és nyomon 
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egységeken. követésre szolgáló jeleket vagy biztonsági 
elemeket a csomagolási egységeken.

(6) A tagállamok nem növelhetik meg az 
egészségügyi figyelmeztetések méretét 
azáltal, hogy előírják az egészségügyi 
figyelmeztetések szegéllyel való 
keretezését. Az egészségügyi 
figyelmeztetések tényleges méretét annak a 
felületnek az alapján kell kiszámítani, 
amelyen azokat elhelyezik a csomagolási 
egység felnyitása előtt.

(6) Az egészségügyi figyelmeztetések 
tényleges méretét annak a felületnek az 
alapján kell kiszámítani, amelyen azokat 
elhelyezik a csomagolási egység felnyitása 
előtt.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk
Kombinált egészségügyi figyelmeztetések 
a dohányzásra szánt dohánytermékkel 
kapcsolatban

Kombinált egészségügyi figyelmeztetések 
a dohányzásra szánt dohánytermékkel 
kapcsolatban

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

(1) A dohányzásra szánt dohánytermékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
gyűjtőcsomagján kombinált egészségügyi 
figyelmezetést kell feltüntetni. A kombinált 
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egészségügyi figyelmezetések: egészségügyi figyelmezetések:
a) egy, az I. mellékletben szereplő 
figyelmeztető feliratból és egy kapcsolódó, 
a képtárban szereplő színes fényképből 
állnak;

a) egy, az I. mellékletben szereplő 
figyelmeztető feliratból és egy kapcsolódó, 
a képtárban szereplő színes fényképből 
állnak;

b) a dohányzásról való leszokással 
kapcsolatos információkat tartalmaznak, pl. 
olyan telefonszámokat, e-mail címeket 
és/vagy internetes oldalakat, amelyek célja 
a fogyasztók tájékoztatása a dohányzásról 
való leszokáshoz támogatást nyújtó 
programokról;

b) a dohányzásról való leszokással 
kapcsolatos információkat tartalmaznak, pl. 
olyan telefonszámokat, e-mail címeket 
és/vagy internetes oldalakat, amelyek célja 
a fogyasztók tájékoztatása a dohányzásról 
való leszokáshoz támogatást nyújtó 
programokról;

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

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 70 %-át
kitöltik;

d) a figyelmeztető feliratot és a kapcsolódó 
színes fényképet a csomagolási egység 
mind első, mind hátsó oldalán, valamint 
minden gyűjtőcsomagon megjelenítik;

d) a figyelmeztető feliratot és a kapcsolódó 
színes fényképet a csomagolási egység 
mind első, mind hátsó oldalán, valamint 
minden gyűjtőcsomagon megjelenítik;

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

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

(f) a Bizottság által a (3) bekezdés alapján 
meghatározott formátum, elrendezés, 
tervezés és arányok szerint 
reprodukálhatók;
g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

i. magasság: legalább 64 mm; i. magasság: legalább 60 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm. ii. szélesség: legalább 51 mm.

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

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

(3) Az 22. cikknek megfelelően a 
Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) Az 22. cikknek megfelelően a 
Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elfogadására a következő célokból: elfogadására a következő célokból:
a) az ezen irányelv I. mellékletében 
felsorolt figyelmeztető feliratok 
szövegezésének a tudományos és műszaki 
fejleményeknek megfelelően történő 
kiigazítása;

a) az ezen irányelv I. mellékletében 
felsorolt figyelmeztető feliratok 
szövegezésének a tudományos és műszaki 
fejleményeknek megfelelően történő 
kiigazítása;

b) az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett képtár létrehozása és a tudományos 
és piaci fejleményeknek megfelelő 
kiigazítása;

b) az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett képtár …* -ig történő létrehozása,
és szükség esetén ezt követően a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
megfelelő kiigazítása;

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

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
elrendezésének, tervezésének és
váltogatásának az egyes tagállamok 
sajátosságainak figyelembevételével 
történő meghatározása;

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

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

_____________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: hat 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek címkézése

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek címkézése
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(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
esetében mentességet kell adni a 8. cikk (2) 
bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 
a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 
figyelmeztetések feltüntetésének 
kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
figyelmeztetés mellett e termékek minden 
csomagolási egységén és minden 
gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános figyelmeztetésnek 
hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett, a leszokást segítő 
szolgálatokra.

(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
esetében mentességet kell adni a 8. cikk (2) 
bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 
a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 
figyelmeztetések feltüntetésének 
kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
figyelmeztetés mellett e termékek minden 
csomagolási egységén és minden 
gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános figyelmeztetésnek 
hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett, a leszokást segítő 
szolgálatokra.

Az általános figyelmeztetést a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 
látható felületére kell nyomtatni. Az I. 
mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 
hogy rendszeres megjelenésük biztosított 
legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag következő legjobban látható
felületére kell nyomtatni.

Az általános figyelmeztetést a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 
látható felületére kell nyomtatni vagy 
eltávolíthatatlan matricával felragasztani.
Az I. mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 
hogy rendszeres megjelenésük biztosított 
legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag következő legjobban látható
felületén kell elhelyezni.

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

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének 30%-át kell kitöltenie, kivéve a 
kiskereskedelemben széles körben 
használt átlátszó műanyag 
védőcsomagolás esetében, amennyiben az 
alatta lévő csomagoláson lévő 
figyelmeztetés világosan látszik a 
védőcsomagolás alatt. Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban
32%-ra, a kettőnél több hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35%-ra módosul.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie.
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie.
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
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alkalmazó országokban 45 %-ra, a három
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 50 
%-ra módosul.

alkalmazó országokban 45%-ra, a kettőnél 
több hivatalos nyelvvel rendelkezőknél 
pedig 50%-ra módosul.

(3a) Azon csomagolási egységek esetében, 
amelyek legjobban látható felülete 
meghaladja a 75 cm2-t, a (2) és (3) 
bekezdésben említett figyelmeztetéseknek 
minden egyes felületen legalább 22,5 
cm2-es területet kell elfoglalniuk. A két 
hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban e felület 24 cm2-re, a két 
hivatalos nyelvnél több hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban pedig 
26,25 cm2-re módosul.

(4) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetést és figyelmeztető feliratot:

(4) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetést és figyelmeztető feliratot:

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

a) fehér háttéren, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell elhelyezni. A figyelmeztetések 
matricák segítségével is elhelyezhetők, 
feltéve, hogy a matricák nem távolíthatók 
el. A nyelvi követelmények teljesítése 
érdekében a tagállamok meghatározhatják 
a betű nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 
közepére kell igazítani, a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag felső 
szélével párhuzamosan;

b) a szöveg feltüntetésére szolgáló felület 
közepére kell igazítani, a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag felső 
szélével párhuzamosan;

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 3 milliméternél nem 
vékonyabb és 4 milliméternél nem 
vastagabb fekete szegéllyel kell 
körülvenni.

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 3 milliméternél nem 
vékonyabb és 4 milliméternél nem 
vastagabb fekete szegéllyel kell 
körülvenni.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk 11. cikk

A füstnélküli dohánytermékek címkézése A füstnélküli dohánytermékek címkézése
(1) A füstnélküli dohánytermékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
minden gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést:

(1) A füstnélküli dohánytermékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
minden gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést:

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Ez a dohánytermék károsítja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;

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

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

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

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

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk 12. cikk
Termékleírás Termékleírás

(1) A csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a 
dohánytermék nem tartalmazhat olyan 
elemet vagy megoldást, amely:

(1) A csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a 
dohánytermék nem tartalmazhat olyan 
elemet vagy megoldást, amely:

a) a dohányterméket hamis, félrevezető, 
megtévesztő vagy téves benyomás 
keltésére alkalmas eszközökkel reklámozza 
a dohánytermék jellemzői, egészségügyi 
hatásai, veszélyei vagy a füstkibocsátás 
tekintetében;

a) a dohányterméket hamis, félrevezető, 
megtévesztő vagy téves benyomás 
keltésére alkalmas eszközökkel reklámozza 
a dohánytermék jellemzői, egészségügyi 
hatásai, veszélyei vagy a füstkibocsátás 
tekintetében;

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló,
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi
vagy szociális hatásai vannak;

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros, mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi 
hatásai vannak;

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

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

d) élelmiszerre emlékeztet. d) élelmiszerre emlékeztet.

da) a füst egyes káros összetevői 
hatásának csökkentését vagy a 
dohánytermékek biológiai 
lebonthatóságának növelését célozza

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

(2) Nem alkalmazhatók a dohánytermékek 
csomagolásán olyan szövegek, 
szimbólumok, nevek, márkanevek, képi 
vagy egyéb jelek, félrevezető színek vagy 
egyéb kiegészítő anyagok, például 
öntapadós címkék, matricák, külső 
tájékoztatók, lekaparható elemek és tokok,
amely azt sugallhatják, hogy egy adott 
dohánytermék más dohánytermékeknél 
kevésbé káros, vagy amelyek 
félrevezethetik a fogyasztók a 
dohánytermékek ártalmassága 
tekintetében.
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Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk 13. cikk
A csomagolási egységek megjelenése és 
tartalma

A csomagolási egységek megjelenése és 
tartalma

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

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

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

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

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

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusokat fogadjon el a cigarettáktól és 
a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
egységcsomagjai számára a téglatest vagy 
hengeres alak kötelezővé tételéről, 
amennyiben a Bizottság jelentése 
megállapítja, hogy a körülményekben 
jelentős változást történt.

jogi aktusokat fogadjon el a cigarettáktól és 
a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
egységcsomagjai számára a téglatest vagy 
hengeres alak kötelezővé tételéről, 
amennyiben a Bizottság jelentése 
megállapítja, hogy a körülményekben 
jelentős változást történt.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk 14. cikk
Nyomon követhetőség és biztonsági 
elemek

Nyomon követhetőség és biztonsági 
elemek

(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 előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A hatékony nyomonkövethetőség és 
visszakereshetőség érdekében a
tagállamok előírják, hogy a cigaretta 
valamennyi csomagolási egységén és 
csomagolásán, valamint gyűjtőcsomagján
egyedi, biztonságos, nem másolható és 
eltávolíthatatlan azonosító jelzést (a 
továbbiakban: egyedi azonosító), például 
kódot vagy bélyeget kell elhelyezni vagy 
annak e csomagolás részét kell képeznie.
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 előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak. Azon tagállamokban, 
amelyek a dohánytermékeken adójegyeket 
alkalmaznak, az egyedi azonosító az 
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adójegyre is nyomtatható vagy a 
láthatatlan tintával elhelyezett digitális 
adójeggyel együtt használhatók.

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

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

a) a gyártás helye és időpontja; a) a gyártás helye és időpontja;

b) a gyártó létesítmény; b) a gyártó létesítmény;
c) a termék gyártásához használt gép; c) a termék gyártásához használt gép;

d) a gyártási műszak vagy a gyártás 
időpontja;

d) a gyártási műszak vagy a gyártás 
időpontja;

e) a termék neve; e) a termék leírása;
f) a kiskereskedelmi értékesítés célpiaca; f) a kiskereskedelmi értékesítés célpiaca;

g) a tervezett szállítási útvonal;
h) adott esetben az uniós importőr; h) adott esetben az uniós importőr;

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

i) a tervezett és tényleges szállítási útvonal,
a szállítás időpontja, a rendeltetési hely, a 
címzett és a kiindulási pont a gyártástól a 
gyártóval vagy importőrrel kapcsolatban 
nem álló első vásárlóig, beleértve a 
raktárakat és valamennyi igénybe vett
adóraktárt;

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

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

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

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

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 

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

közbenső mozgásáról és a birtokából való 
végleges kikerülésükről. Ez a kötelezettség 
teljesíthető összesített formában, például a 
gyűjtőcsomagok nyilvántartásával is, 
feltéve, hogy a csomagolási egységek 
árukövetése és nyomon követése így is 
lehetséges.

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

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

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

(5) A rögzített adatokat időben el kell 
juttatni valamely adatbázisba. Az adatokat
csak az a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő gazdasági 
szereplő módosíthatja vagy törölheti, 
amely az adatokat bevitte, míg az 
ügyletben közvetlenül érintett többi 
gazdasági szereplő, például a szállító vagy 
a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 
bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 
szereplő beviszi a helyes adatokat és az 
előző bejegyzésre való hivatkozást, 
amennyiben az véleménye szerint 
kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 
között és megfelelő bizonyítékok 
benyújtását követően annak a tagállamnak 
az illetékes hatósága, ahol a 
nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 
nyilvántartásba vétel az Unión kívül 
történt, az import helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága engedélyezheti az 
előzőleg nyilvántartásba vett adatok 
módosítását vagy törlését. A rögzített 
adatokat a gyártástól számított négyéves 
időtartamig meg kell őrizni, kivéve, ha 
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valamely tagállam vagy a Bizottság 
folyamatban lévő vizsgálat miatt hosszabb 
megőrzési időt kér előírni.

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

(6) A tagállamok meggyőződnek arról, 
hogy a dohánytermékek gyártói és 
importőrei egy független harmadik féllel 
adattárolási szerződést kötnek, amely fél 
tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához.
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a Bizottság által 
jóváhagyott külső ellenőr hagyja jóvá és 
ellenőrzi. A külső ellenőrrel kötött 
szerződésből és az adatbázis-kezelési 
szolgáltatásból eredő költségeket a 
dohánytermékek gyártóinak és 
importőreinek kell fedezniük. A
tagállamok állandó jelleggel biztosítják az
előírt adattároló rendszer teljes 
átláthatóságát és online hozzáférhetőségét 
a tagállami illetékes hatóságok, a Bizottság 
és a független harmadik fél számára. A 
tagállamok vagy a Bizottság a gyártók 
vagy importőrök számára hozzáférést 
biztosít ezekhez az információkhoz azzal a 
feltétellel, hogy a bizalmas üzleti adatok a 
vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok 
által előírt, továbbra is megfelelő 
védelemben részesülnek. A tagállamok 
biztosítják, hogy az adatbázishoz való 
hozzáférésre kizárólag olyan esetben 
kerüljön sor, amikor az tiltott 
kereskedelem felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához szükséges, és az 
adatbázisban szereplő adatokat védetten 
és bizalmasan kezelik. Az adatok 
különösen nem bocsáthatóak olyan 
személy vagy szervezet rendelkezésére, aki 
vagy amely a vizsgálatban vagy az azt 
követő eljárásban nem vesz részt.

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

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása kizárólag a 
95/46/EK irányelvben foglalt szabályoknak 
és biztosítékoknak megfelelően történjen.
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(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

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

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

(9) A Bizottság ...tól/től* felhatalmazást 
kap arra, hogy a nyomonkövethetőségre és 
visszakereshetőségre és a napi fogyasztási 
cikkek hitelesítésére vonatkozó meglévő 
eljárásokkal, technológiákkal és 
kereskedelmi gyakorlatokkal, valamint a 
WHO FCTC dohánytermékek tiltott 
kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 
szerinti követelményekkel összhangban a
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra 
vonatkozóan:

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

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

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

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

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

c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása.

(9a) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 22. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy a biztonsági elemekre 
vonatkozó technikai szabványokat a 
tudományos, piaci és műszaki fejlődéshez 
igazítsa.

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

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

___________
*HL: Kérjük, illessze be a dátumot: 
tizenkét hónappal az irányelv 
hatálybalépése után.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szájon át fogyasztott dohánytermékek Füstmentes dohánytermékek

Indokolás

A tubák a füstmentes dohánytermékek kategóriájába tartozik, ezért a két fogalom viszonyának 
tükrözése érdekében a fejezet címét ennek megfelelően meg kell változtatni.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felső határértékeket 
állapítanak meg a forgalomba hozott 
füstnélküli dohánytermékekben jelen lévő 
mérgező vagy rákkeltő anyagokra 
vonatkozóan. Az anyagok és az előírt 
határértékek részletes jegyzékét a IIa. 
melléklet tartalmazza. 
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Indokolás

Ez a módosítás a szájon át fogyasztott dohánytermékek tilalmának helyébe egy valamennyi 
füstnélküli dohánytermékre vonatkozó termékminőségi normát léptet. A legkevésbé veszélyes 
füstnélküli dohánytermékek betiltása helyett azt eredményezi, hogy a legveszélyesebbek 
kikerülnek a piacról, s ekképpen összhangban van a belső piaci egészségügyi célkitűzésekkel. 
Ez a szakasz a WHO dohánytermékek szabályozásával foglalkozó tanulmányozócsoportnak a 
dohánytermékek szabályozásának tudományos alapjáról szóló jelentését idézi – WHO 
Technical Report Series, no. 955. (2010)

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk 16. cikk
Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

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

(1) A tagállamok megtiltják, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára.

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;
b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;
c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

(1a) A tagállamok megtiltják a 
területükön ingyenes vagy engedményes 
árú dohánytermékek terjesztését és új, 
lezárt dobozokban lévő dohánytermékek 
elcserélését már felnyitott dobozokra, 
függetlenül attól, hogy milyen csatornán 
keresztül kerül sor a cserére.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
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nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.
(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.
(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.
(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
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.
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
alacsonyabb kockázatú termékek 
forgalombahozatal előtti engedélyezéséről

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Ellenkező esetben megakadnak e termékekkel 
kapcsolatos kutatási, fejlesztési, innovációs, termelési és értékesítési befektetések, amelyeknek 
az lenne a céljuk, hogy kevésbé káros alternatívát kínáljanak a hagyományos dohánytermékek 
fogyasztói számára.

Módosítás 53

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 olyan új 
kategóriájú dohányterméket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban, amellyel kapcsolatban 
olyan állítást kívánnak közzétenni, hogy 
megbízható tudományos adatok alapján 
állítólag kevésbé káros vagy kockázatos, 
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.
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Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

Módosítás 54

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, a passzív 
dohányzásra gyakorolt hatására,
függőséget okozó tulajdonságára és 
vonzerejére, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
számára, hogy nyújtsák be az (1) bekezdés 
a)–c) pontjai értelmében előírt 
információkat illetékes hatóságaiknak, 
miután független tudományos testületek 
ellenőrizték a tartalmat és a 
következtetéseket.

Módosítás 56

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 

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
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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.

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 az 
alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
forgalombahozatalával kapcsolatban.

A tagállamok jogosultak az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermékekre vonatkozó 
fogyasztói tájékoztatást, csomagolást és 
címkézést, összetevőket és kibocsátást, 
illetve a kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-tartalom mérésére szolgáló 
módszereket meghatározó sajátos 
szabályokat hozni. A tagállamok értesítik 
e szabályokról a Bizottságot:

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Ellenkező esetben megakadnak e termékekkel 
kapcsolatos kutatási, fejlesztési, innovációs, termelési és értékesítési befektetések, amelyeknek 
az lenne a céljuk, hogy kevésbé káros alternatívát kínáljanak a hagyományos dohánytermékek 
fogyasztói számára.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(3) A forgalomba hozott, új és alacsonyabb 
kockázatú dohánytermék-kategóriákba 
tartozó termékeknek meg kell felelniük az 
ezen irányelvben előírt követelményeknek.
Az alacsony kockázatú dohánytermékek a 
tagállamok által a (2) bekezdés 
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füstnélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 
33. pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e.

értelmében meghatározott sajátos 
előírások hatálya alá tartoznak. 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.

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Ellenkező esetben megakadnak e termékekkel 
kapcsolatos kutatási, fejlesztési, innovációs, termelési és értékesítési befektetések, amelyeknek 
az lenne a céljuk, hogy kevésbé káros alternatívát kínáljanak a hagyományos dohánytermékek 
fogyasztói számára.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Független, megbízható és 
ellenőrizhető tudományos és technikai 
adatok alapján a Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
és a 22. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amely meghatározza a hagyományos 
dohánytermékeknél jelentősen kevésbé 
káros új dohánytermékek értékelésére, 
csomagolására, címkézésére, összetevőire, 
forgalombahozatalára, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó szabályokat. 

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk
Nikotintartalmú termékek Nikotintartalmú termékek

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

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

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy

b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy

b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként

c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.

(1a) Ezen irányelv nem vonatkozik a 
2001/83/EK irányelv értelmében 
engedélyezett nikotintartalmú termékekre. 
Azok a termékek, amelyekre az (1) 
bekezdés nem alkalmazandó, akkor 
hozhatók forgalomba, ha eleget tesznek 
ennek az irányelvnek.
(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek megfeleljenek a 
hatályos uniós fogyasztóvédelmi, 
biztonsági és más vonatkozó 
jogszabályoknak.
(1c) Ezen irányelv hatálybalépését 
követően legkésőbb 12 hónapon belül 
minden tagállamnak jelentést kell 
benyújtania a Bizottsághoz a IIb. 
mellékletben meghatározott jogszabályok 
végrehajtását és érvényesítését célzó 
intézkedéseiről a nikotintartalmú 
termékek és ezen intézkedések 
eredményessége tekintetében.
(1d) A tagállamok tilalmat vezetnek be a 
nikotintartalmú termékek közterületeken 
való fogyasztására vonatkozóan.
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(1e) A tagállamok minimumkorhatárt 
vezetnek be a nikotintartalmú 
termékekhez való hozzáférésre 
vonatkozóan.

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

(2) A Bizottság 2017. április 1-ig az 
érintett érdekelt felekkel és a 
tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően tanulmányt készít a 
nikotintartalmú termékekről. Ez a 
tanulmány azt fogja megvizsgálni, hogy
szükség van-e külön jogszabályra a 
nikotintartalmú termékekkel kapcsolatban.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

(3) Az 5., 6. és 12. cikk rendelkezéseinek 
függvényében a 2001/83/EK irányelv 
hatálya alá nem tartozó, nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

Ez a termék nikotint tartalmaz és
károsíthatja az Ön egészségét.

Ez a termék nikotint tartalmaz és károsítja
az Ön egészségét.

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;

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

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

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a (3) és (4) 
bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának,
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a (3) és (4) 
bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci
fejlemények figyelembevételével, valamint 
az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, elrendezésének, 
tervezésének és váltogatásának 
kiigazítására.
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Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét. Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét
és függőséghez vezet.

Indokolás

A növényi termékeket egy csoportba kell sorolni a dohánytermékekkel, és ugyanazokat a 
szabályokat kell alkalmazni rájuk.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a (2) A Bizottság felhatalmazást kap a 



AD\940929HU.doc 57/67 PE508.048v02-00

HU

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

4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk (2a) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(4) bekezdésében, a 14. cikk (9) 
bekezdésében, a 14. cikk (9a) 
bekezdésében, a 15. cikkben, a 17. cikk 
(3a) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [HL, kérjük, illessze be az
irányelv hatálybalépésének dátumát]-t
követő öt évre szól.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk
(3) bekezdésében, a 6. cikk
(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk (2a) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 14. cikk (9a) 
bekezdésében, a 15. cikkben, a 17. cikk 
(3a) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
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szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A 4. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (4) 
bekezdése, a 6. cikk (2a) bekezdése, a 6. 
cikk (3) bekezdése, a 6. cikk (9) bekezdése, 
a 6. cikk (10) bekezdése, a 8. cikk (4) 
bekezdése, a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 14. 
cikk (9a) bekezdése, a 15. cikk, a 17. cikk 
(3a) bekezdése és a 18. cikk (5) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés összeállításában a Bizottságot 
tudományos és műszaki szakértők segítik, 
hogy az összes szükséges információ 
rendelkezésére álljon.

A jelentés összeállításában a Bizottságot a 
tagállamok tudományos és műszaki
szakértői segítik, hogy az összes szükséges 
információ rendelkezésére álljon.

Módosítás 66

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 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

(2) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a
Szerződéssel összhangban ennél szigorúbb 
olyan szabályozást vezessenek be vagy 
tartsanak fenn a dohánytermékek az 
importjára, árusítására és fogyasztására 
vonatkozóan, amelyet a közegészség
védelme érdekében szükségesnek 
tartanak, feltéve hogy a szigorúbb 
követelmények nem tartoznak az ezen 
irányelv előírásainak hatálya alá.
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Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: 18 months after entry into force]-ig
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illessze 
be a pontos dátumot: 24 hónappal a 
hatálybalépést követően]-ig megfeleljenek.
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months]:

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát
[Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a pontos 
dátumot: 48 hónappal a hatálybalépést 
követően]:

Indokolás

Több időt kell hagyni a tagállamoknak az új előírásokhoz való alkalmazkodásra.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; a) cigaretták és sodort cigaretták;
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Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nikotint a 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott küszöbérték alatti 
mennyiségben tartalmazó, nikotintartalmú 
termékek;

b) nikotintartalmú termékek;

Indokolás

A javasolt irányelv 18. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a cigaretta és 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
kivételével [Kiadóhivatal: kérjük, illessze 
be a pontos dátumot: 42 hónappal a 
hatálybalépést követően]-ig 
engedélyezhetik az ennek az irányelvnek 
meg nem felelő dohánytermékek 
forgalomba hozatalát..

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (18) preambulumbekezdése értelmében kellő hosszúságú átmeneti 
időszakokat kell megállapítani, hogy elvégezhessék a szükséges módosításokat a termelésben, 
és felszámolhassák a készleteket, különösen a cigarettának nem minősülő termékek készleteit.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
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A füstmentes dohánytermékekre 
vonatkozó legnagyobb megengedett 
tartalom, a száraz dohány egy 
súlyegységére eső méreganyag:
NNN (N’-nitrozonornikotin) és NNK (4-
(metilnitrózamino)-1-(3-piridil)-1-
butanon) összesen: 2.0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pirén): 5.0 µg/kg

Indokolás

Ez a táblázat a WHO dohánytermékek toxicitásával foglalkozó tanulmányozócsoportnak a 
dohánytermékek szabályozásának tudományos alapjáról szóló jelentését idézi – WHO 
Technical Report Series, no. 955.(2010).

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
2 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. MELLÉKLET

A dohánytartalmú termékekre 
alkalmazandó uniós jogszabályok:
Általános biztonság:
Az általános termékbiztonságról szóló 
2001/95/EK irányelv, különös tekintettel a 
RAPEX rendszerre és a veszélyes 
termékekkel kapcsolatos értesítésre és 
riasztásra
Csomagolás és címkézés:
A veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 
67/548/EGK irányelv
A tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló 99/45/EK irányelv
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Az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló 
1272/2008/EK rendelet (2015-től 
hatályos).
Kémiai biztonság:
A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
1907/2006/EK rendelet
Villamos biztonság:
A meghatározott feszültséghatáron belüli 
használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról szóló 
2006/95/EK irányelv
Az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
2004/108/EK irányelv
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 
2011/65/EU irányelv (adott esetben)
Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EU irányelv
Az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2006/66/EK irányelv
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Mértékegységek:
Az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy 
térfogat alapján történő kiszerelésére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 76/211/EGK irányelv
Az előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról, a 75/106/EGK és a 
80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, valamint a 
76/211/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2007/45/EK irányelv
Kereskedelmi gyakorlat:
A távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről szóló 
97/7/EK irányelv
A belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 
2000/31/EK irányelv
A megtévesztő és összehasonlító reklámról 
szóló 2006/114/EK irányelv
A belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és 
a 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló 
2005/29/EK irányelv

Indokolás

A tagállamoknak a már meglévő fogyasztóvédelmi és biztonsági jogszabályokat kell 
alkalmazniuk a nikotintartalmú termékekre.  A jelentéstételi kötelezettség szisztematikusabb 
megközelítés alkalmazását jelenti, és a 2017. áprilisig elkészítendő bizottsági felülvizsgálat 
alapját fogja képezni.
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MELLÉKLET – AZ ÉRDEKELTEK ÁLTAL BENYÚJTOTT LISTA1

Szervezet

Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco 
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
                                               
1 A lista nem lezárt.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL 
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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