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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 éppenhogy 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
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 

(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 
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meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni. Ez összhangban van az 
Uniónak az emberi egészség nagyfokú 
védelme biztosítására vonatkozó 
kötelezettségével.

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.

Or. en

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 2
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 3
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 gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, még ha jellegzetes ízt
eredményeznek is, amennyiben azok a
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlenek, 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.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 6. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 4
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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 5
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”,

(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”,
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„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.

„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Ezt annak meghatározásával kell 
kezelni, hogy melyik szöveg helyezhető el 
a csomagoláson. 

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 12. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 6
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 

(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. Ezért
a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítését meg kell tiltani.
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a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 7
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 irányelv42 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 

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 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 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.
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más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 9
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 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma és 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.
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hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv ide vonatkozó cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: azon módszerek, amelyekkel 
megállapítható, hogy egy 
dohányterméknek van-e jellegzetes íze, a 
toxicitást fokozó, fokozott függőséget 
okozó vagy a termék vonzerejét növelő 
összetevők maximális szintjének 
meghatározása, egészségügyi 
figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, valamint a 
független harmadik felekkel kötött, 
adattárolásra vonatkozó szerződések fő 
elemeinek meghatározása. 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 
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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.

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése;

d) dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítésének tilalma;

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. lényeges adalékanyag: olyan 
alkotóelem, amely egy dohánytermék 
előállításához elengedhetetlenül 
szükséges; 

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 6. cikkének pontosítása céljából meg kell határozni a „lényeges 
adalékanyag” fogalmát. 
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Módosítás 13
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

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 14
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;

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 16. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdése felső küszöbértéket szab a  tagállamok területén forgalomba hozott 
vagy gyártott cigaretták hozama tekintetében, és ezáltal közvetlenül befolyásolja a javasolt 
irányelv hatályát.  A maximális hozamok ezért egy jogalkotási aktus lényeges elemeinek 
tekintendők, így  azok módosítása semmiképpen nem képezheti a rendes jogalkotási eljárás 
tárgyát.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek gyártásához elengedhetetlenül szükséges adalékanyagok használatát a 
javasolt irányelvben meg kell engedni; ezért ezt egyértelműen rögzíteni is kell a szövegben.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A további szabályok kidolgozásának és előírásának nem végrehajtási jogi aktusok, hanem 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell történnie. Végrehajtási jogi aktusokat 
azokban az esetekben kell használni, amikor a jogalkotó szándéka a már megállapított 
szabályok alkalmazása.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek gyártásához elengedhetetlenül szükséges adalékanyagok használatát a 
javasolt irányelvben meg kell engedni; ezért ezt egyértelműen rögzíteni is kell a szövegben.
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Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek egyenlő kezelésének biztosítása és a piac széttöredezettségének elkerülése 
érdekében a kivételt törölni kell.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, 
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.

Or. en
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Indokolás

A grafikai egységességre és a láthatóságra már a 23. preambulumbekezdésében történik 
hivatkozás, ezért azt e cikkben megismételni nem szükséges. 

Módosítás 21
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.

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

Or. en

Indokolás

A 8. cikk (3) bekezdése már meghatározza, hogy az általános figyelmezetést és a tájékoztatást 
a cigaretta  csomagolási egységeinek oldalsó felületeire kell nyomtatni, és hogy a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység felnyitáskor válik láthatóvá. Az egészségügyi 
figyelmeztetések formátuma a 9. cikkben már ugyancsak meghatározásra kerül. Ezért az 
egészségügyi figyelmeztetések elhelyezésének és formátumának meghatározását nem helyes 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra bízni. 

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság által a (3) bekezdés alapján 
meghatározott formátum, elrendezés, 
tervezés és arányok szerint 
reprodukálhatók;

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a vonatkozást a 9. cikk (3) bekezdése már pontosan meghatározza, így a szóban forgó 
rendelkezés felesleges ismétlés volna.
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Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

__________________
*HL: Kérjük, illessze be az időpontot: az 
ezen irányelv hatálybalépését követő hat 
hónap.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében határidőt kell szabni a Bizottság 
számára a képtár létrehozása tekintetében. 

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdése már meghatározza, hogy a kombinált figyelmeztetéseket a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag felső szélén kell elhelyezni. Ezen kívül, az arányokat és a 
formátumot a 9. cikk (1) bekezdése már ugyancsak meghatározza.   Ezért az egészségügyi 
figyelmeztetések formátumának, elhelyezésének és arányainak meghatározását nem helyes 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra bízni. 
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Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (3) bekezdése általános rendelkezéseket ír elő az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai sértetlensége és  láthatósága tekintetében, így jogalkotási aktus lényeges elemeit 
tartalmazza, amelyektől bármely eltérést ugyancsak jogalkotási aktusban kell meghatározni. 

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Új kötelezettségek előírása a vonatkozó dohánytermékekre befolyásolja a 8–10. cikkek 
hatályát; ezért ennek a társjogalkotók hatáskörében kell maradnia, és a rendes jogalkotási 
eljárás alá kell esnie.
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Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön
egészségét és függőséghez vezet.

Ez a dohánytermék ártalmas az Ön
egészségére és függőséghez vezet.

Or. en

Indokolás

Egy terméknek vagy van negatív hatása, vagy nincs. A figyelmeztetésnek ezért egyértelműnek 
kell lennie a termék ártalmas mivoltát illetően. 

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nincsen közvetlen összefüggés a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű cigaretta és a dohányzás 
elkezdése között.  Nem a cigaretta átmérője önmagában, hanem  szimbólumok, képi 
megjelölések, stb. teszik félrevezetővé a terméket, ami téves képzeteket keltnet egy termék 
bizonyos pozitív hatásait illetően. A 2011/64/EU tanácsi irányelv a cigarettákat nem az 
átmérőjük, hanem a hosszuk alapján határozza meg.
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Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A cigaretta csomagolási egység
határozott élekkel rendelkező 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.

Or. en

Indokolás

A cigaretta csomagolási egység éleivel kapcsolatos bizonytalanságok megszüntetése 
érdekében konkrétan hivatkozni kell arra, hogy milyen típusúak ezek az élek.

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Mind az alak, mind pedig a méret egyértelműen meghatározásra került magában a 
jogalkotási aktusban (téglatest alakú csomagolás, a csomag előlapjának/hátlapjának 75%-át 
elfoglaló figyelmeztetés, szélesség, magasság stb.) Jóval ambiciózusabb intézkedés volna a 
teljes harmonizáció, aminek eldöntését a jogalkotóra kell bízni.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A cigaretta csomagolási egység alakja és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
csomagolási egységének formája a javasolt irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározásra került; ezért a cigarettától és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől 
eltérő dohánytermékek csomagolási egységének alakját ugyancsak a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell meghatározni.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy  .... -ától/étől az 22. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek:

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

Or. en

Indokolás

A 14. cikk megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében határidőt kell szabni a Bizottság 
számára a szerződés kulcsfontosságú elemei és a technikai szabványok meghatározására az 
egyedi azonosítók és a biztonsági elemek tekintetében. 

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Erre a módosításra a javasolt irányelv 14. cikkek (9) bekezdésének bevezető szövegéhez 
javasolt módosításra tekintettel van szükség.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Erre a módosításra a javasolt irányelv 14. cikkek (9) bekezdésének bevezető szövegéhez 
javasolt módosításra tekintettel van szükség.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Szájon át fogyasztott dohánytermékek Füstmentes dohánytermékek

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztrálják 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 

(1) A tagállamok megtiltják, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára. 
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illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv egyik célja, hogy korlátozza gyermekek és fiatalok  dohánytermékekhez 
jutását.  Az on-line eladás engedélyezése nem biztosítaná e cél elérését.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 

törölve
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összes lényeges információ.

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

törölve

Or. en

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. en



PA\931507HU.doc 27/33 PE508.048v01-00

HU

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. en

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve

Or. en
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Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Elemzések kimutatták, hogy az e-cigaretták a fogyasztók egészségét veszélyeztető  vegyi 
anyagokat és alkotóelemeket tartalmaznak. Ebből következően valamennyi nikotintartalmú 
terméket ellenőrzés alá kell vonni. Egyébként az éppenhogy a javasolt küszöbértékek alatti 
nikotintartalmú termékek mindennemű engedély nélkül beléphetnének a piacra.  Nem csak 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, ezért ezeket a 2001/83/EK irányelvvel összhangban engedélyezni kell.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek ne 
kerülhessenek eladásra a dohánytermékek 
vásárlása tekintetében előírt életkor alatti 
életkorú személyek számára.

Or. en

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



PA\931507HU.doc 29/33 PE508.048v01-00

HU

Or. en

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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.

Or. en
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Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvnek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát [HL, 
kérjük, illessze be a pontos dátumot: a 
hatálybalépés után 24 hónap]

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvnek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát [HL, 
kérjük, illessze be a pontos dátumot: a 
hatálybalépés után 36 hónap]:

Or. en

Indokolás

Több időt kell adni a tagállamok számára a változásokhoz való alkalmazkodáshoz, mivel 
egyes tagállamokat – és ezért bizonyos társaságokat, különösen kis- és középvállalkozásokat, 
valamint mezőgazdasági termelőket – az irányelv másoknál jobban érint.

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont



PE508.048v01-00 32/33 PA\931507HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 18. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.
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MELLÉKLET – AZ ÉRDEKELTEK ÁLTAL BENYÚJTOTT LISTA1

Organisation

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris 

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes 

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 A lista nem lezárt.


