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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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. A veszélyes vagy 
potenciálisan veszélyes összetevők
felsorolásának kötelezővé tétele 
biztosíthatná, hogy a nyilvánosság számára
átláthatóbbak legyenek a dohánytermékek 
káros hatásai és összetevői, miközben 
gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék, illetve, hogy az
irányelv előírásai teljesítsék az Unió 
WTO-szerződésekben szereplő nemzetközi 
kötelezettségeit, a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló megállapodás 
előírásait, valamint a szellemitulajdon-
jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásokat.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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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]) 
között.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más, nem dohányjellegű domináns
ízesítést tartalmaznak, vagy hagyományos 
ízesítést, mint például mentolt, és amelyek 
így elősegíthetik a dohányzásra való
rászokást, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

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.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől – kivéve a tüsszentésre 
szolgáló dohánytermékeket – 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 
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tekintetében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
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 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. Egy 
előzetes, független tanulmány elvégzése 
alapvető fontosságú annak megállapítása 
érdekében, hogy a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések
hatékonyabbak-e, 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 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
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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.

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” vagy „organikus”. Abban az 
esetben, ha a csomagolás azt a félrevezető
benyomást kelti, hogy a cigaretták kevésbé
károsak, az egészségügyi 
figyelmeztetéseket ennek megfelelően kell 
kiigazítani. Felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy készítsen tudományos 
felmérést e tényezők a dohányzásra 
gyakorolt tényleges hatásairól. 

Módosítás 6

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 

(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 
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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.

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, és fel lehessen lépni a dohány, 
illetve dohánytermékek illegális 
csempészetével szemben, különösen az
Unió külső határai mentén, de a nem 
uniós országokból érkező csempészettel 
szemben is, mégpedig olyan módon, hogy 
az ezen irányelv követelményeinek 
betartása figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell az egyedi hitelesítést 
szolgáló biztonsági elemek bevezetéséről, 
amelyek megkönnyítik annak ellenőrzését, 
hogy a termék eredeti-e, vagy sem. A 
termékellátási lánc fokozott ellenőrzése és 
a bűnözői hálózatokra kirótt büntetések 
révén az Uniónak és a tagállamoknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük, és e 
lépéseket meg kell erősíteniük a 
csempészett és hamisított árukkal 
szembeni fellépés érdekében.

Módosítás 7

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 

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése, valamint a 
dohánytermékek ingyenes promóciós célú 
vagy engedményes áron történő terjesztése
megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést, ezért azt, az Unió által is 
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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 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

aláírt, Dohány-ellenőrzési 
Keretegyezmény végrehajtási 
iránymutatásaival összhangban be kell 
tiltani. 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 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Módosítás 8

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 értékesítésüket és
fogyasztásukat vissza kell szorítani, 
különösen az oktatás és a dohányzásra 
való rászokás megelőzése révén. Fontos, 
hogy a dohánytermékek új kategóriái 
tekintetében figyelemmel kövessük a 
változásokat, a termékek előállítási módját 
és értékesítési csatornáit. 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 
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átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét.

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei, valamint a WTO-
kötelezettségekkel összeegyeztethetőknek 
kell lenniük. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét.

Indokolás

Az Uniónak tiszteletben kell tartania a kereskedelmi partnereivel kötött nemzetközi 
megállapodásokat.
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Módosítás 10

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 
szükséges.

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek a hazai és importált
termékre egyaránt alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel és a WTO előírásaival, és 
nem veszélyeztetik az irányelv teljes körű 
alkalmazását. Ennek megfelelően a
tagállamok például fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a cigarettáktól és a 
cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
csomagolásának egységesítését előíró 
rendelkezéseket, amennyiben nem érintik 
ezen irányelv teljes körű alkalmazását, és 
összeegyeztethetők a Szerződéssel. A
WTO-kötelezettségekkel is 
összeegyeztethetőknek kell lenniük, 
különösen a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló megállapodás 
előírásaival, a szellemitulajdon-jogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásokkal, valamint a kétoldalú 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásokban rögzített 
kötelezettségvállalásokkal, amelyek 
rendszerint tartalmaznak a 
népegészségügyre alkalmazandó 
kivételeket. E rendelkezéseknek kiegészítő 
eszközként kell szolgálniuk az ezen 
irányelv által érintett termékek 
hamisításával szembeni küzdelemben. 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 
szükséges.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Ennek megfelelően a tagállamok az 
európai polgárok egészségének védelme 
érdekében hozott bármilyen 
rendelkezéssel kiegészíthetik ezen irányelv 
jogi rendelkezéseit. Azokat a 
tagállamokat, amelyek jelentős hasznot 
húznak a dohánytermesztésből és -
értékesítésből befolyó adókból és 
illetékekből, sürgetni lehetne például arra, 
hogy ezt a bevételt a fiatalokat és iskolákat 
célzó megelőzési és 
tájékoztatómédiakampányokra fordítsák.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) Az irányelv nem eredményezheti 
azok életkörülményeinek romlását, akik 
megélhetése a dohánytermesztéstől függ 
Európában, és akik gyakran hátrányos 
helyzetben lévő területeken élnek. Mivel 
az irányelv egyetlen célja a 
dohánytermékek fogyasztásának 
visszaszorítása, az összetevőkre és 
adalékanyagokra vonatkozó bármiféle 
döntéskor kellően figyelembe kell venni a 
dohánytermesztésből élőket érintő 
lehetséges társadalmi-gazdasági 
hatásokat. Az európai dohánytermesztő 
ágazatot védeni kell, mert az európai 
fogyasztásnak csupán igen kis hányada 
származik belőle, ugyanakkor hozzájárul 
egyes európai régiók stabilitásához, ahol 
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az alternatívaként termeszthető növények 
köre korlátozott. A dohánytermesztés 
csökkenése vagy megszűnése az Unióban 
nem lenne hatással a fogyasztás szintjére, 
ám a harmadik országokból származó 
import növekedését és a minőségi normák 
romlását eredményezné.

Indokolás

mesztő ágazat a leggengébb láncszem a dohánygyártási láncban, ezért meg kell védeni a 
szükségtelen és túlzott szabályozástól.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése;

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésének tilalma;

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a dohányipar ellenőrzésén kívül eső 
rendszer létrehozásának szükségessége a 
dohánytermékek nyomon követhetősége és 
visszakereshetősége, valamint a tiltott 
kereskedelem felderítésének, 
megelőzésének és büntetésének 
támogatása érdekében;

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 16

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: ízesítés vagy
ízesítések kombinációjának használatából 
adódó megkülönböztető gyümölcsös vagy
cukrásztermék-típusú íz, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető; e meghatározás 
alkalmazásában a dohány és a mentol 
nem minősül gyümölcsös vagy 
cukrásztermék-típusú íznek;

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. szivar: égési folyamat során fogyasztott 
dohányrúd, melynek részletesebb 
meghatározását a dohánygyártmányokra 
alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és 
adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 
2011/64/EU tanácsi irányelv 4. cikkének
(1) bekezdése tartalmazza;

6. szivar vagy szivarka: égési folyamat 
során fogyasztott dohányrúd, ideértve a 
kisméretű, legfeljebb 8 mm átmérőjű 
szivarokat, melynek részletesebb 
meghatározását a dohánygyártmányokra 
alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és 
adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 
2011/64/EU tanácsi irányelv 4. cikkének
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(1) bekezdése tartalmazza;

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. ízesítés: aromát és/vagy ízt kölcsönző 
adalékanyag;

13. ízesítés: aromát és/vagy (mentol 
kivételével) ízt kölcsönző adalékanyag

Indokolás

A mentolt főleg előrehaladott korban lévő felnőttek fogyasztják, ezért tiltása nem áll 
összhangban az irányelv fő céljával, amely a fiatalok dohányzásra való rászokásának 
megakadályozása. Lehetséges, hogy a mentol betiltása nem áll összhangban a kereskedelem 
technikai akadályairól szóló megállapodás 2.2 cikkével, miszerint az egyértelmű tiltás helyett 
inkább kevesebb, korlátozó jellegű intézkedésre van szükség a kereskedelemben.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. összetevő: adalékanyag, dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt), 

18. összetevő: bármely, a kész 
dohánytermékben jelen lévő adalékanyag, 
beleértve a papírt, a füstszűrőt, a 
nyomdafestéket, a kapszulákat és a 
ragasztóanyagokat is;
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valamint a kész dohánytermékben jelen 
lévő anyagok, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 
és a ragasztóanyagokat is;

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. visszanyert dohány: cséplés és 
dohánytermékek gyártása során a 
dohánynövény különböző részeiből nyert 
termék, amelyet szivarokban és 
szivarkákban használnak fel 
csomagolóanyagként, vagy cigarettákban 
vagy más dohánytermékekben 
alkalmaznak lapok vagy egyedi szálak 
formájában a cigarettákhoz és más 
dohánytermékekhez való dohánykeverék 
részeként;

Módosítás 22

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: termékekkel 
forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás 
céljából történő ellátás az Unióban, fizetés 
mellett vagy anélkül, beleértve a 
távértékesítéssel történő ellátást is;
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Módosítás 23

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
a 10 legnagyobb értékesítési volument 
képviselő tagállamban bekövetkezett, az 5. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
továbbított értékesítési adatok alapján
megfigyelhető legalább 20%-os 
növekedés; 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;

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok a (2) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban megtiltják
az olyan adalékanyagot tartalmazó
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amely olyan ízt hoz létre vagy bocsát ki, 
amely nem elsősorban a dohány vagy a 
mentol íze.

Módosítás 25

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

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A dohányzásra szánt dohánytermékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
gyűjtőcsomagján kombinált egészségügyi 
figyelmezetést kell feltüntetni, a 
fogyasztók elegendő és megbízható 
tájékoztatáshoz való jogának biztosítása 
érdekében. A figyelmeztetések:

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 

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

minden gyűjtőcsomag felületének 50 %-át
kitöltik;

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetések mind a csomag tetején, mind az alján tájékoztatnak; a 
csomag alján elhelyezett figyelmeztetések nem gátolják a nyitási mechanizmust és ezért a 
kereskedelmet kevésbé korlátozónak tekintendők (a kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodás 2. cikkének (2) bekezdése).

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Módosítás 30

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

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.

Indokolás

Az eltávolíthatatlan matricák szivarokon való használatát továbbra is fent kell tartani, mivel a 
gyártók nemzetközileg szabványosított csomagokat használnak, amelyeket a gyártási folyamat 
utolsó szakaszában országspecifikus, eltávolíthatatlan egészségügyi figyelmeztető matricák 
révén szabnak az igényekhez. Az eltávolíthatatlan matricák betiltása gátolná a nemzetközi 
kereskedelmet.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. Az általános 
figyelmeztetés öntapadó papíron is 
megjeleníthető, feltéve, hogy az nem 
eltávolítható. 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;
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A fogyasztókat nem szabad megfosztani a termékre vonatkozó információktól, de azok nem 
lehetnek félrevezetők. A kereskedelmet kevésbé korlátozó alternatív intézkedések (pl. csak a 
félrevezető leírások betiltása) következtében ez az intézkedés nem áll összhangban a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodás 2. cikkének (2) bekezdésében 
foglaltakkal.

Módosítás 34

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 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szimbólumok, 
nevek, képi vagy más megjelölések, belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, például öntapadós címkék, 
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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.

matricák, külső tájékoztatók, lekaparható 
elemek és tokok.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 13. cikk törölve
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.
(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 
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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 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.

Indokolás

Ez a cikk olyan javaslatokat tesz, amelyek a kereskedelmet technikai szempontból 
akadályozzák, anélkül, hogy a fiatalok dohányzásra való „rászoktatására” nézve gyakorolt 
hatásról szerzett bárminemű tudományos bizonyítékon alapulnának. Ráadásul a 
cigarettacsomag felbontásának módja nem növeli vagy csökkenti a dohányzásra való 
hajlamot.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A hatékony nyomonkövethetőség és 
visszakereshetőség érdekében a
tagállamok előírják, hogy a cigaretta 
valamennyi csomagolási egységén és 
csomagolásán, valamint gyűjtőcsomagján
egyedi, biztonságos 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 
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forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

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.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 39

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

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

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok előírják, hogy a nyomon 
követést és visszakeresést szolgáló, a (6) 
bekezdésnek megfelelő, elektronikus 
adatolvasásra és a tároló rendszerhez való 
adattovábbításra alkalmas, a 
dohánytermék-gyártóktól és az ellátási 
láncban részt vevő partnereiktől független 
harmadik fél tulajdonában lévő 
technológia álljon a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő rendelkezésére, a 
gyártótól kezdve az importőrökön, 
áruházakon és fuvarozó vállalatokon 
keresztül az első kiskereskedelmi egység 
előtti utolsó gazdasági szereplőig. Ezek a 
gazdasági szereplők nyilvántartást
vezetnek a birtokukban levő összes 
egységcsomagról és gyűjtőcsomagolásról, 
valamint azok minden közbenső 
mozgásáról és a birtokukból való végleges 
kikerülésükről. A 14. cikk (1) bekezdésével 
összhangban ezt a kötelezettséget
összesített formában, például a 
gyűjtőcsomagok nyilvántartásával kell 
teljesíteni, feltéve, hogy a csomagolási 
egységek árukövetése és nyomon követése 
így is lehetséges.

Indokolás

Ez a módosítás annak tisztázására törekszik, hogy a nyomon követhetőségre és 
visszakereshetőségre vonatkozó kötelezettség a tagállamokra háruljon, és ne lehessen a 
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dohányiparra hárítani, ez utóbbi pedig ne tudja ellátni. Egyébként a javaslat – ha 
végrehajtásra kerül – éppen ennek az ellenkezőjéhez vezetne.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a dohánytermékek illegális 
kereskedelmének felszámolásáról szóló 
szöuli jegyzőkönyvvel összhangban a 
nyomon követésre és visszakeresésre 
szolgáló technológia olyan gazdasági 
szereplők tulajdonát képezze, amelyeknek 
az ellátási láncban semmilyen jogi vagy 
kereskedelmi kapcsolata nincs a 
dohányiparral. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 

(6) A tagállamok adattárolási 
szerződéseket kötnek egy, a 
dohánytermékeket gyártó vállalatoktól és 
az ellátási láncban résztvevő partnereiktől 
jogilag független harmadik féllel, amely fél 
tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához.
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A tagállamok 
gondoskodnak a teljes átláthatóságról. A
harmadik fél alkalmasságát, különösen 
annak függetlenségét és technikai 
felkészültségét, valamint a szerződést a 
Bizottság által kinevezett külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A külső ellenőrrel 
kötött szerződésből és az adatbázis-
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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.

kezelési szolgáltatásból eredő költségeket
a dohánytermékek gyártóinak és 
importőreinek kell fedezniük. 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.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szájon át fogyasztott dohánytermékek Füstmentes dohánytermékek

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A szájon át fogyasztható dohánytermékek uniós betiltása nem egyeztethető össze a WTO-nak a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló TBT-megállapodása 2. cikke (2) bekezdésével, 
mivel a szükségesnél jobban korlátozza a kereskedelmet az EU által az egészségügy terén 
kitűzött célok elérése érdekében. A javaslat indokolatlanul hátrányba szorítja a Kereskedelmi 
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Világszervezet különböző tagjainak hasonló termékeit (az Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény /GATT/ I. és III. cikke, illetve a kereskedelem technikai akadályairól szóló /TBT/ 
megállapodás 2.1 cikke) és olyan termékeket tilt be, amelyek az Európában forgalmazható 
egyéb dohánytermékekhez képest kevésbé ártalmasak.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megtiltják, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára, illetve megtiltják az 
ingyenes, vagy engedményes árú 
dohánytermékek többek között nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéssel történő 
terjesztését is.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Módosítás 47

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

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A közegészség védelmével 
kapcsolatos kényszerítő szükség miatt a 
tagállamoknak továbbra is lehetősége lesz 
korlátozni a személyes fogyasztásra szánt 
dohánytermékek behozatalát. Ilyen 
korlátozásokra különösen akkor lesz 
lehetőségük, ha a különféle földrajzi 
eredetű termékek ára között jelentős 
eltérés van, vagy ha az egészségügyi 
figyelmeztetés nem a forgalmazás helye 
szerinti ország hivatalos nyelvén/nyelvein 
van feltüntetve.
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Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 51

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

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 

törölve
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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.

Módosítás 53

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

Módosítás 54

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 

törölve
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lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

Módosítás 55

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) Ha nikotintartalmú termékeket 
betegség kezelését vagy megelőzését 
szolgáló jellemzőkkel rendelkező 
termékként jelenítenek meg, azok csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

Indokolás

A nikotintartalmú termékek, így az elektromos cigaretták esetében nem állítják, hogy javítják 
az emberi egészséget, és azokat nem szabad gyógyszerként besorolni. Egy ilyen besorolás 
korlátozná piaci hozzáférhetőségüket, ugyanakkor a károsabb dohánytermékek továbbra is 
szabadon hozzáférhetőek lennének, tehát ez fölöslegesen korlátozná a nemzetközi 
kereskedelmet.

Módosítás 56

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 

(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 
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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.

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,
összeegyeztethetők-e ezzel az irányelvvel, a 
Szerződéssel és az EU nemzetközi 
kötelezettségeivel, köztük a Kereskedelmi 
Világszervezettel kapcsolatos 
kötelezettségekkel, különösen a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló 
megállapodással (TBT) és a szellemi 
tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodással 
(TRIPS) kapcsolatosan, valamint hogy
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.

Indokolás

Jogalkotási javaslatok kidolgozásakor az EU-nak szem előtt kell tartania nemzetközi 
kötelezettségeit is.

Módosítás 57

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 

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

Az irányelvre irányuló javaslat célja a 2001/37/EK irányelvnek az annak elfogadása óta eltelt 
tíz év tudományos eredményei és piaci fejleményei figyelembe vétele érdekében történő 
korszerűsítése. E javaslat révén a Bizottság egyben az Európai Parlament különböző (2007-es, 
2009-es és 2011-es) állásfoglalásaiban irányában megfogalmazott felszólításainak is eleget 
tesz, valamint követi az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben hatályba lépett Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezményében foglaltakat, mely többek közt azt célozza, hogy a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatást kapjanak a dohányzás veszélyeiről.  

Az új irányelv célja az volna, hogy magasabb szintű egészségvédelmet biztosítson, és fékezze 
a fiatalok dohánytermék-fogyasztását. Az irányelv e célok megvalósítása érdekében bizonyos 
számú intézkedést javasol a csomagolás (előírva, hogy a csomagolás első és hátsó oldalának 
75%-át egészségügyi üzenet foglalja el), a felhasznált összetevők (betiltanák az 
ízesítőanyagokat – pl. mentolt – felhasználó termékeket), a termékek mérete (betiltanák a 
vékony cigaretták forgalmazását), és a nyomon követhetőség tekintetében. Ezek az 
intézkedések nem alkalmazandók a szivarokra és a pipadohányra, melyekre továbbra is 
jelenlegi irányelv vonatkozna. 

Az előadó teljes mértékben osztja a javaslat közegészség-védelmi célkitűzéseit. Hangsúlyozza 
továbbá, hogy e célok megvalósítása során tiszteletben kell tartani az Európai Unió 
nemzetközi kereskedelemi kötelezettségvállalásait, nevezetesen a kereskedelem technikai 
akadályairól szóló megállapodás (TBT) és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 
vonatkozásai (TRIPs) tekintetében. Az előadó úgy véli, hogy szükség esetén előzetesen 
konzultálni kell az Európai Unió partnereivel az e célból létrehozott, a kereskedelem technikai 
akadályaival és a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaival foglalkozó 
bizottságokban. 

Egyébiránt 2013. március 6-án és 7-én a kereskedelem technikai akadályaival foglalkozó 
bizottság (WTO) tagjai eszmecserét folytattak a Bizottság javaslatáról. Ez alkalomból a 
bizottság dohánytermeléssel foglalkozó tagjai fenntartásuknak adtak hangot a javaslat 
szövegével kapcsolatban, lehetségesnek tartva, hogy a javaslat nem felel meg a WTO-
egyezmény, a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaival kapcsolatos 
megállapodás és az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) szerinti bizonyos 
kötelezettségeknek, és kételyeket fogalmaztak meg a javasolt intézkedések arányossága 
tekintetében.1

A Dominikai Köztársaság, mely dohánytermékeinek mintegy 10%-át az Európai Unióba 
exportálja, úgy vélte, hogy a javaslat bizonyos pontjai sértik a WTO-egyezmény 2. cikkének 
(2) bekezdését, melynek értelmében „a technikai szabályzatok nem korlátozhatják jobban a 
kereskedelmet annál, mint ami egy jogos cél eléréséhez szükséges, figyelembe véve azt a 

                                               
1 A fenntartásokat megfogalmazó tagok az alábbiak voltak: Dominikai Köztársaság, 
Nicaragua, Indonézia, Fülöp-szigetek, Honduras, Mexikó, Kuba és Zambia. Ugyanakkor 
támogatásáról biztosított az Uniót Norvégia, Ausztrália és Új-Zéland.
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kockázatot, ami ezen cél el nem éréséből adódna”, és kijelenti, hogy az ilyen kockázatokat 
„tudományos információk” alapján kell értékelni1. 

Ezenfelül az egyszerű csomagolás használatára vonatkozó rendelkezések („plain packaging”), 
melyek a logók hiányát és a márkák vizuális identitásának teljes hiányát írják elő, számos 
kérdést vetnek fel a szellemi tulajdonjogokról és a védjegyek oltalmáról szóló 
megállapodások rendelkezéseinek való jogi megfelelőségük vonatkozásában. 

Egyes országok már igen szigorú jogi szabályozásokat léptettek életbe a csomagolás 
vonatkozásában Ausztrália például, amely a közelmúltban olyan jogszabályt fogadott el, 
amely kötelezővé teszi az egyszerű csomagolás használatát, abban a reményben, hogy a 
csomagolás vonzó jellegének megszüntetése révén csökkenti a dohányfogyasztást, és fokozza 
az egészségügyi üzenetek hatását.2

Ugyanakkor Ausztráliával szemben jelenleg négy jogorvoslati eljárás folyik a WTO 
vitarendezési szerve előtt.3 A panaszok szerint az Ausztrália által hozott intézkedések számos 
szabálynak nem felelnek meg, így a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaival 
kapcsolatos megállapodás 20. cikkének sem, amely előírja, hogy „a védjegy (...) használata 
indokolatlanul nem köthető külön követelményhez, mint például (...) a védjegynek valamely 
vállalkozás áruinak vagy szolgáltatásainak más vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól való 
megkülönböztető képességét hátrányosan befolyásoló módon történő használata”.

A WTO-hoz benyújtott jogorvoslati kérelmek mellett a dohányipar4 a nemzetközi 
választottbírósági mechanizmus keretében jogorvoslattal élt a beruházások ausztrál hatóságok 
elleni védelmével kapcsolatosan, valamint Uruguay ellen, amely szintén korlátozó 
intézkedéseket vezetett be a cigaretták csomagolására vonatkozóan. 

Bár az előadó elismeri, hogy közegészségügyi okokból ésszerű minden egyes cigarettásdoboz 
felületének jelentős részét egészségügyi üzenettel lefedni, ugyanakkor úgy véli, hogy hasznos 
és megfelelő volna, ha a doboz fennmaradó felületén a márkák szabadon használhatnák 
vizuális identitásukat. Ezenfelül a logo és saját vizuális identitás nélküli dobozok általánossá 
tétele felerősítheti a hamisítás kockázatát, ami adóbevételi veszteséget okozhat az államok 
számára, valamint a hamisításból kifolyólag még veszélyesebbé váló termékek 
fogyasztásának növekedését vonhatja maga után. 

Bár a Bizottság javaslata nem írja elő kifejezetten az egyszerű csomagolás használatát, 
meglehetősen homályosan fogalmaz, lehetővé téve például a tagállamok számára, hogy 
szigorúbb előírásokat vezessenek be a dobozok külsejével kapcsolatosan. Mi több, a 12. 
                                               
1 A Dominikai Köztársaság által benyújtott dokumentumban hivatkozott rendelkezések között 
találjuk többek közt a csomagok szabványosítását, a leíró elemek tilalmát, a vékony cigaretták 
betiltását, az egyszerû csomagolás általánossá tételét (plain packaging) és az ízesítõ 
összetevõk betiltását.
2 Az Ausztrál Parlament által 2011-ben elfogadott és 2012 decemberében hatályba lépett 
Tobacco Plain Packaging Act.
3 Ukrajna (2012. március), Honduras (2012. április), Dominikai Köztársaság (2012. július) és 
Kuba (2013. május) által benyújtott jogorvoslati kérelmek.
4 Nevezetesen a Philip Morris vállalat.
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cikkben kimondja az olyan elemek használatának tilalmát, „amelyek közé többek között (...) a 
következők tartozhatnak: szövegek, szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb képi vagy más 
megjelölések”, azaz minden, ami egy márka vizuális identitását létrehozza. 

Az előadó ugyanakkor emlékeztetni kíván arra, hogy a Bizottság javaslatát összességében 
viszonylag kiegyensúlyozottnak találja. Ami a szóban forgó javaslat részleteit illeti, az előadó
csak azt követően kíván további ajánlásokat tenni, hogy megismerte a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságban megfogalmazott különböző véleményeket.
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ELJÁRÁS

Cím A tagállamok dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek közelítése

Hivatkozások COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
15.1.2013

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

INTA
18.4.2013

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Metin Kazak
25.4.2013

Vizsgálat a bizottságban 27.5.2013

Az elfogadás dátuma 18.6.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

15
12
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora 
Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, 
Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul 
Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert 
Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth 
Köstinger, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław 
Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig


