
AD\940608HU.doc PE510.591v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

2012/0366(COD)

25.6.2013

VÉLEMÉNY
a Jogi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

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

Előadó: Klaus-Heiner Lehne



PE510.591v02-00 2/48 AD\940608HU.doc

HU

PA_Legam



AD\940608HU.doc 3/48 PE510.591v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Napjainkra általánosan elfogadott ténnyé vált, hogy a dohányzás komolyan veszélyezteti az 
emberi egészséget. E tekintetben különösen nagy aggodalomra ad okot, hogy az emberek 
többsége 18 éves kora előtt kezd el dohányozni. Ezért szükségszerű, hogy különösen a 
fiatalok teljes körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy a dohánytermékek mérgező hatásúak és 
függőséget okoznak. A dohánytermékek fogyasztói számára pedig létfontosságú a kevésbé 
ártalmas termékek és a dohányzásról való leszokást segítő termékek előmozdítása és 
fejlesztése. 

Kétségtelen, hogy a dohányfogyasztás csökkentésére irányuló erőfeszítéseknek nemzeti és 
nemzetközi szinten egyaránt folytatódniuk kell. A bizottsági javaslat bizonyos rendelkezései 
azonban jelentős jogi aggályokat vetnek fel. Ezen aggályok többek között a Bizottság által 
választott jogalaphoz, az alapvető jogokhoz – így például a tulajdonhoz való joghoz –, 
valamint az arányosság elvéhez fűződnek.

A Bizottság az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdésére hivatkozik javaslatának jogalapjaként. 
E rendelkezés olyan harmonizációs intézkedéseket tesz lehetővé, amelyek célja a belső piac 
kialakításához és működéséhez szükséges feltételek javítása. Az intézkedéseknek 
„ténylegesen e céllal kell rendelkezniük, hozzájárulva az áruk szabad mozgását, illetve a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát akadályozó, valamint a versenyt torzító tényezők 
felszámolásához”.1 A Bizottság által javasolt egyes intézkedések azonban nem a belső piac 
feltételeinek javítására irányulnak, hanem a közegészség védelme az egyedüli céljuk. 

Példának okáért nehéz megértenünk azt, hogy a mentolos és a slim cigaretták javasolt (de 
facto) tilalma hogyan javíthatná a belső piac működését. Való igaz, hogy bizonyos 
körülmények között még a tilalom is harmonizáló intézkedésnek tekinthető, azonban 
kizárólag olyan esetekben, amikor „kereskedelmi akadályok állnak fenn, illetve 
valószínűsíthető az ilyen jellegű akadályok jövőbeli megjelenése”.2 Egyelőre azonban 
egyetlen tagállam sem tiltotta be a slim vagy a mentolos cigarettát, illetve azt nem is 
fontolgatja. Így aztán a tilalom nem fogja sem elhárítani, sem pedig megelőzni az alapvető
szabadságok akadályainak kialakulását.3

Amint azt a bizottsági javaslat preambulumbekezdései is tükrözik, ezen intézkedések valódi 
célja a magasabb szintű egészségvédelem megvalósítása. Félő, hogy a mentolos és a slim 
cigaretták különösen vonzónak bizonyulnak a fiatalok számára.4 Miközben az egészség 

                                               
1 A C-491/01. sz. British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco ügy, 60. pont
2 A C-210/03. sz. Swedish Match ügy, 30. és 33. pont
3 Arra vonatkozó kötelezettség sem áll fenn, hogy a mentolt pusztán más ízek tilalma miatt tiltsák be. A 
Bizottság javaslata hivatkozik a WTO Fellebbezési Testületének határozatára (a WTO Fellebbezési Testülete, 
AB-2012-1, Egyesült Államok – A kretek gyártását és értékesítését befolyásoló intézkedések (DS406)). E 
határozatban azonban csak annyi szerepelt, hogy a mentolos és a szegfűszeggel ízesített cigaretták az eset sajátos 
körülményei között „hasonló termékek”, ezért nem szabad őket eltérően kezelni. A WTO Fellebbezési Testülete 
nem fogalmazott meg olyan érvet, miszerint az USA nem tehet különbséget a mentol és egyéb jellegzetes 
ízesítések – például a gyümölcs- vagy cukorkaízesítés – között.
4 Lásd például a (15) preambulumbekezdést: „Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos dohánytermékek 
elősegítik az inhalációt, valamint növelik a dohányozni kezdő fiatalok arányát.” Illetve lásd a (23) 
preambulumbekezdést: „Egy újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó dohányosok 
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védelme kiemelt fontosságú, nem az Európai Unió, hanem a tagállamok feladata, hogy e 
tekintetben intézkedéseket hozzanak. Az EUMSZ 168. cikkének (5) bekezdése kifejezetten 
kizárja a harmonizáció lehetőségét olyan intézkedések esetében, „amelyeknek közvetlen célja 
– a dohányra […] vonatkozóan – a közegészség védelme”. A Bizottság csak abban az esetben 
veheti alapul a magas szintű egészségvédelmet az EUMSZ 114. cikkének (3) bekezdése 
értelmében, amennyiben teljesülnek az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
követelmények.1 Máskülönben az Európai Unió megkerülhetné a hatásköröknek – az EUMSZ 
168. cikke (5) bekezdéséből eredő – egyértelmű megosztását.

A bizottsági javaslat egyes rendelkezései egyúttal komoly kétségeket vetnek fel a tekintetben, 
hogy megfelelnek-e az alapvető jogok – így például a tulajdonhoz való jog, a 
véleménynyilvánításhoz és a tájékoztatáshoz való jog, valamint a vállalkozás szabadsága –
kívánalmainak. E jogokat az Európai Unió Alapjogi Chartája („a Charta”) rögzíti, és 
korlátozásuk csak a Charta 52. cikkének (1) bekezdése értelmében történhet, amennyiben az 
elengedhetetlen, ténylegesen az általános érdekű célkitűzéseket szolgálja, valamint arányos. 

A javasolt intézkedések közül némelyek – különösen a csomagolásra vonatkozók – nem 
felelnek meg e követelményeknek. Ennek egyik példája az egészségügyi figyelmeztetések 
méretének 75%-ra történő növelése a csomagolás első és hátsó felületén egyaránt (a 9. cikk 
(1) bekezdésének c) pontja). Ez lényegesen csökkentené a márkajelzés és a termékleírás 
számára rendelkezésre álló területet. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első és a 
hátsó felületnek még 25%-a sem állna rendelkezésre a gyártó által szolgáltatott információ 
részére, mivel a nemzeti jogszabályok egyéb kiegészítő elemeket – például adójegyeket és 
biztonsági elemeket – is előírnak.

A szellemi tulajdonjogok, így például a márkajelzések kifejezetten a Charta 17. cikkében 
foglalt, tulajdonhoz való jog hatálya alá tartoznak. Az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy az 
egységcsomagokon feltüntetett figyelmeztetések elfogadhatóak „olyan arányban, amely elég 
helyet hagy e termékek gyártóinak arra, hogy ott más, különösen a márkanevükre vonatkozó 
információkat helyezhessenek el”.2 Az első és hátsó felületeken rendelkezésre álló terület 
kevesebb mint 25%-ra történő csökkentése ugyanakkor megnehezítené a gyártók termékeinek 
egymástól való megkülönböztetését, ezáltal megfosztva a márkajelzéseket az egyik fő
funkciójuktól. A márkajelzések egyéb funkcióikat – például a reklámfunkciót – sem tudnák 
megfelelően betölteni. Továbbá az is elmondható, hogy mindez nem állna összhangban a 
nemzeti alkotmányjoggal3, valamint a nemzetközi szerződésekkel, köztük a TRIPS-
megállapodással.4

                                                                                                                                                  
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy az általuk használt márka kevésbé ártalmas. Ezt a helyzetet 
orvosolni kell.” 
1 A C-491/01. sz. British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco ügy, 62. pont
2 A C-491/01. sz. British American Tobacco (Investments) és Imperial Tobacco ügy, 132. pont
3 Lásd például a Német Szövetségi Alkotmánybíróság ítéletét: BVerfGE 95, 173, 70. pont 
4 Lásd a TRIPS-megállapodás 8. cikkének (1) bekezdését és 20. cikkét. Ellentétben azzal, amit időnként 
állítanak, az ausztrál Legfelsőbb Bíróság 2012. augusztus 15-én azzal kapcsolatban hozott döntése, hogy az 
úgynevezett semleges csomagolásra vonatkozó szabályok összeegyeztethetők-e az ausztrál alkotmánnyal, 
semmilyen formában nem utal arra, hogy a semleges csomagolás vagy hasonló intézkedések összhangban 
állnának az európai joggal. Az ausztrál alkotmány 51. szakasza értelmében egy jogszabály sérti az ausztrál 
alkotmányt, amennyiben egy személyt vagy vállalkozást megfoszt tulajdonától, és e tulajdonból az ausztrál 
kormány részére egyfajta saját előnyt biztosít. A semleges csomagolásra vonatkozó követelményt fenntartották, 
mivel Ausztrália nem „szerzett” tulajdont. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a semleges csomagolás 
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Szem előtt tartva a szellemi tulajdonjogokra gyakorolt hatást, több mint meglepő, hogy a 
Bizottság még csak fontolóra sem vett kevésbé korlátozó intézkedéseket, például kisebb 
méretű egészségügyi figyelmeztetéseket. Figyelembe véve a szellemi tulajdonjogok 
fontosságát és a legitim egészségügyi célkitűzéseket, azt javasoljuk, hogy az egészségügyi 
figyelmeztetések az első és hátsó felület 50%-át foglalják el. Ez összhangban lenne az FCTC-
vel is, amelynek végrehajtása a bizottsági javaslat céljai közé tartozik. Az FCTC 11. cikkének 
(1) bekezdése szerint a dohányfogyasztás káros hatásait ismertető egészségügyi 
figyelmeztetések „foglalják el a fő információhordozó felületek 50%-át vagy annál nagyobb 
részét, de legalább 30%-át”. 

Más, a Bizottság által az egységcsomagok méretével és megjelenésével, valamint a 
termékleírással összefüggésben javasolt intézkedések is hasonló aggályokat vetnek fel az 
alapvető jogok szempontjából. Ezek megfosztják a gyártókat szellemi tulajdonjoguktól, 
csökkentik a fogyasztók választási lehetőségeit, és nem járulnak hozzá a belső piac 
hatékonyabb működéséhez. 

A javaslat egy további problémát is támaszt azáltal, hogy minden olyan címkézést megtilt, 
amely azt sugallja, hogy egy adott dohánytermék kevésbé káros, mint más dohánytermékek. 
A dohányfogyasztás kevésbé ártalmas módozatainak kifejlesztése és előmozdítása 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy támogatni tudjuk a dohányfogyasztókat a cigarettáról 
és hasonló termékekről való leszokásban. A gyártók számára lehetőséget kell biztosítani 
annak közlésére, hogy egy adott termék kevésbé káros, mint más termékek, amennyiben ez 
tudományosan is alátámasztott és nem félrevezető. Nem ez az egyetlen olyan javasolt 
intézkedés, amely megnehezítené az alacsonyabb kockázatú termékekhez való hozzáférést. A 
javaslat 18. cikke megállapítja a nikotintartalmú termékek tilalmát, így például a bizonyos 
nikotinszintű e-cigaretták tilalmát is, amennyiben azok a 2001/83/EK irányelv (a 
gyógyszerekről szóló irányelv) értelmében nem engedélyezettek. Az viszont meglehetősen 
homályos, hogy a szóban forgó termékek (amelyek a dohánytermékekhez képest sokkal 
kevésbé ártalmasak) egyáltalán a gyógyszerekről szóló irányelv hatálya alá tartoznak-e.1 Azon 
termékek számára, amelyek nem tartoznak az irányelv hatálya alá, ez tényleges tilalmat 
jelentene. A dohánytermékekhez képest kevésbé ártalmas, egyúttal pedig a dohányzással való 
felhagyás potenciális eszközeiként szolgáló termékek tilalma semmi esetre sem áll 
összhangban a javaslat közegészségügyi céljaival.2

Végezetül a bizottsági javaslat számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely hatásköröket 
                                                                                                                                                  
csakugyan „megfosztja” a dohánygyártókat tulajdonuktól. A Charta 17. cikke – így tehát az uniós jog –
értelmében a „tulajdonszerzés” nem előfeltétele a tulajdonhoz való jog megsértésének – elég a tulajdontól való 
megfosztás is. Következésképpen az ausztrál Legfelsőbb Bíróság ítélete sokkal inkább az ellen szól, hogy az 
uniós jog értelmében hasonló intézkedéseket elfogadhatónak ítéljünk.
1 Az Európai Bíróság szigorú ítélkezési gyakorlatából kiindulva eddig több nemzeti bíróság is úgy ítélkezett, 
hogy az e-cigaretták a gyógyszerekről szóló irányelv értelmében funkciójukat tekintve nem minősíthetők 
gyógyszereknek, lásd például: Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, 2012. április 24., 16 L 2043/11. 
2 A 18. cikk esetében szintén hiányzik az érvényes jogalap, mivel az semmilyen szempontból nem irányul a 
belső piac kialakításához és működéséhez szükséges feltételek javítására. A Bizottság szerint e rendelkezés 
lehetővé teszi a nikotintartalmú termékek határokon átnyúló szabad mozgását, mivel azok a kölcsönös elismerési 
eljárás előnyeit élveznék a gyógyszerekről szóló irányelv értelmében (Hatásvizsgálat, 8. oldal). Azonban már 
eleve ez az eset áll fenn, a 18. cikk nélkül is, hiszen minden olyan nikotintartalmú termék, amely gyógyszernek 
minősül, immár a gyógyszerekről szóló irányelv hatálya alá tartozik. A 18. cikk egyedüli hatása abban áll, hogy 
megtiltja azon nikotintartalmú termékek forgalomba hozatalát, amelyeket nem engedélyeztek a gyógyszerekről 
szóló irányelv alapján.
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ruház a Bizottságra. Az EUMSZ 290. cikke alapján azonban a hatáskörök átruházására csupán 
a jogalkotási javaslatok nem alapvető elemeinek vonatkozásában van lehetőség. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat előíró rendelkezések közül némelyek nem felelnek 
meg e követelménynek. Példának okáért a 3. cikk (2) bekezdése a 2. cikk (19) cikkével 
közösen értelmezve engedélyezné a Bizottság számára, hogy nullában állapítsa meg a 
forgalomba hozott cigaretták maximális nikotintartalmát, ami a gyakorlatban a cigaretták 
örökös tilalmát jelentené.

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő
módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek belső piacának mérete, valamint 
a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, 
arra irányuló törekvése, hogy a termelést 
az Unió egészében a tagállamok csupán 
néhány termelőüzemére összpontosítsák, a 
dohánytermékeknek és a kapcsolódó 
termékeknek az ebből következő jelentős 
mértékű nemzetközi dimenziójú 
kereskedelme inkább uniós szintű – nem 
pedig nemzeti szintű – jogalkotási 
lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a 
dohánytermékek belső piaca zavartalanul 
működjön.

törölve

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni 
fognak a következő években, figyelembe 
véve a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményt és iránymutatásait, 
valamint az Unión kívüli 
jogrendszerekben szerzett tapasztalatokat. 
A Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 
9. és 10. cikkére vonatkozó 
iránymutatások különösen arra szólítanak 

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
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fel, hogy a dohánytermékeknél ne 
legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, 
azt a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, valamint hagyományos 
ízesítést, mint például mentolt, és amelyek 
így hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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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 használata 
megengedett. 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.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések 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)”,

(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)”,
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„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.

„természetes” vagy „organikus”.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamok különböző szabályokat 
alkalmaznak annak tekintetében, hogy 
egy csomagolási egység hány cigarettát 
tartalmaz. E szabályokat az érintett 
termékek szabad mozgásának biztosítása 
céljából össze kell hangolni.

törölve

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
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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.

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.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ki kell fejleszteni egy interoperábilis 
árukövető és nyomon követési rendszert, 
valamint közös biztonsági elemeket kell 
kialakítani. Kezdeti időszakra csak a 
cigaretták és a sodort dohány esetében kell 
alkalmazni az árukövető és nyomon 
követési rendszert, valamint a közös 
biztonsági elemeket. Ez lehetővé teszi más 
dohánytermékek gyártói számára, hogy 
előnyükre fordítsák az időközben szerzett 
tapasztalatokat.

(27) Ki kell fejleszteni egy interoperábilis 
árukövető és nyomon követési rendszert.
Kezdeti időszakra csak a cigaretták és a 
sodort dohány esetében kell alkalmazni az 
árukövető és nyomon követési rendszert.
Ez lehetővé teszi más dohánytermékek 
gyártói számára, hogy előnyükre fordítsák 
az időközben szerzett tapasztalatokat.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 
egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 
árusításának tilalmára vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 
egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 
árusításának tilalmára vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
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rendelkezések közelítéséről szóló, 1989. 
november 13-i 89/622/EGK tanácsi 
irányelv megtiltotta egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermék-típusok 
tagállami értékesítését. A 2001/37/EK 
irányelv megerősítette a tilalmat. Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól. Az egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermékek árusításának 
tilalmát fenn kell tartani annak 
megakadályozása érdekében, hogy a belső
piacra olyan termék kerülhessen, amely 
függőséget okoz, káros hatást gyakorol az 
egészségre és a fiatalok számára vonzó.
Más füstnélküli dohánytermékek esetében, 
amelyeket nem tömegpiacra gyártanak, a 
piac hagyományos felhasználáson túlmenő
bővülésének megelőzése érdekében 
elegendőnek tekintik a címkézésre és az 
összetevőkre vonatkozó szigorú 
szabályozást.

rendelkezések közelítéséről szóló, 1989. 
november 13-i 89/622/EGK tanácsi 
irányelv megtiltotta egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermék-típusok 
tagállami értékesítését. A 2001/37/EK 
irányelv megerősítette a tilalmat. Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól. A szájon át fogyasztott 
dohánytermékek tilalmának fenntartása 
azonban nem vonatkozhat a történelmileg 
hagyományos, szájon át fogyasztható 
dohánytermékekre, amelyek használatát 
az egyes tagállamok engedélyezhetik. Más 
füstnélküli dohánytermékek esetében, 
amelyeket nem tömegpiacra gyártanak, a 
piac hagyományos felhasználáson túlmenő
bővülésének megelőzése érdekében 
elegendőnek tekintik a címkézésre és az 
összetevőkre vonatkozó szigorú 
szabályozást.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A Bizottság és a tagállamok 
kötelezettséget vállalnak az FCTC 
dohánytermékek tiltott kereskedelméről 
szóló jegyzőkönyvének eredményes 
végrehajtására. Erőfeszítéseket kell tenni 
a harmadik országokban előállított 
dohánytermékek illegális csempészetének 
megelőzésére és az ellenőrzés fokozására.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az uniós piacokon értékesítenek 
nikotintartalmú termékeket. A tagállamok 
eltérő szabályozási megközelítése az 
ezekkel a termékekkel összefüggő
egészségügyi és biztonsági aggályokkal 
kapcsolatban negatívan befolyásolja a 
belső piac működését, különösen 
figyelembe véve azt, hogy e termékeket 
jelentős arányban értékesítik nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéssel, beleértve az 
internetes értékesítést.

törölve

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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hoz létre a dohányzásról való leszokás 
kutatása és az ezzel kapcsolatos innováció 
tekintetében. Ez nem érinti a 2001/83/EK 
irányelv alkalmazását az irányelv hatálya 
alá tartozó más termékek tekintetében, ha 
a 2001/83/EK irányelvben foglalt 
feltételek teljesülnek.

Módosítás 14

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

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek ne 
kerülhessenek eladásra a dohánytermékek 
és kapcsolódó termékek vásárlása 
tekintetében előírt korhatár alatti 
személyek számára.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során –
szakértői szinten is – megfelelő
konzultációkat folytasson. 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.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Módosítás 18

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 

(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. Az 
irányelv által már korábban összehangolt 



AD\940608HU.doc 17/48 PE510.591v02-00

HU

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.

intézkedésekre – így például a címkézési 
és csomagolási követelményekre – az 
EUMSZ 114. cikkének (8) bekezdésében 
kilátásba helyezett eljárás alkalmazandó.

Módosítás 19

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;

(3) életkor-ellenőrző rendszer: olyan 
számítógépes rendszer, amely elektronikus 
formában, a nemzeti követelményeknek 
megfelelően egyértelműen megerősíti a 
fogyasztó életkorát; ez a nemzeti 
követelményeknek megfelelő fizikai 
ellenőrző rendszer formájában is 
megvalósulhat, amely a közvetlen 
beszerzés eseteit leszámítva, például az 
automatákból történő vásárlásoknál, 
egyértelműen megerősíti a fogyasztó 
életkorát;

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
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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;

megkülönböztető aroma vagy íz, valamint 
hagyományos ízesítés, mint például 
mentol, beleértve többek között a 
következőket: gyümölcs, fűszer, 
gyógynövény, alkohol, cukorka vagy 
vanília, amely a dohánytermék 
rendeltetésszerű felhasználása előtt vagy 
során megfigyelhető;

Indokolás

A mentol tilalma nem alapulhat az EUMSZ 114. cikkének (1) bekezdésén, mivel az sem 
megszüntetni, sem pedig megelőzni nem képes a belső piac működését akadályozó tényezők 
megjelenését. Közvetlen célja a közegészség védelme. Következésképpen az EUMSZ 168. 
cikke (5) bekezdésének hatálya alá tartozik, és nem rendelkezik érvényes jogalappal.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) kevésbé káros dohánytermék: olyan 
dohánytermék, amelyről tudományosan 
bebizonyosodott, hogy kimutathatóan 
kevésbé károsak a hatásai, függetlenül 
attól, hogy az adott termék a 2. cikk (23) 
bekezdésében szereplő feltételek szerint a 
dohánytermékek új kategóriájának 
minősül-e. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozamok maximális szintjének megállapítása a javasolt 
irányelv létfontosságú eleme. Ezért azt rendes jogalkotási eljárásnak kell alávetni.

Módosítás 25

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

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

törölve

Indokolás

A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozamok maximális szintjének megállapítása a javasolt 
irányelv létfontosságú eleme. Ezért azt rendes jogalkotási eljárásnak kell alávetni.

Módosítás 26

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 Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek 
forgalomba hozatalát, feltéve, hogy 
egyértelmű tudományos bizonyíték áll 
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rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az 
adalékanyag fokozza a termék toxicitását 
vagy elősegíti a függőséget okozó hatását.

Indokolás
A 15. cikk a szájon át fogyasztott dohánytermékek tekintetében adott, kultúrán alapuló svéd 
eltérést határozza meg. Ezt az elvet kell alkalmazni az összetevők szabályozására is, mivel a 
svéd dohánytermékek gyakran ízesítettek.

Módosítás 27

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.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az arra vonatkozó döntés joga, hogy egy dohánytermék az (1) bekezdés hatálya alá tartozik-e 
és ezáltal tilalom alá kerül, nem a Bizottságot illeti meg, hanem a jogalkotót.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 30

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.

törölve

Indokolás

E döntés a javaslat létfontosságú eleme, így azt a jogalkotóra kell bízni.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
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6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják a jellegzetes
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását, feltéve, hogy tudományos 
bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy az adalékanyag növeli 
a termék toxicitását vagy erősíti 
függőséget okozó hatását. A szűrők és 
kapszulák dohányt nem tartalmazhatnak.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

E döntés a javaslat létfontosságú eleme, így azt a jogalkotóra kell bízni.
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Módosítás 33

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.

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytól eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

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.

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetések minimális méretének előírása a gyakorlatban a csomagok 
minimális méretéhez vezet. Ez csökkenti a fogyasztók választási lehetőségeit, és sértheti a 
szellemi tulajdonjogokat. Tekintve, hogy a csomagok minimális méretéből fakadó lehetséges 
előnyöket bizonytalanság övezi, az intézkedés nem áll összhangban az arányosság elvével.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás
A döntéshozatalba be kell vonni a Parlamentet és a Tanácsot. Egy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusnak olyan hatásai volnának, amelyeket jogalkotóként a Parlament és a Tanács nem 
tud a Bizottság általi kibocsátás pillanatában felülvizsgálni. A Bizottság csak olyan technikai 
kérdésekről rendelkezhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, amelyek esetében az 
elfogadás pillanatában keletkező káros hatások könnyedén visszafordíthatók. Ezért a 
Parlamentet és a tagállamokat (a Tanácson keresztül) minden esetben be kell vonni a 
jogalkotási eljárásba, amely minden piacra jelentős hatást gyakorol.  

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a dohányzásról való leszokással 
kapcsolatos információkat tartalmaznak, pl. 
olyan telefonszámokat, e-mail címeket 
és/vagy internetes oldalakat, amelyek célja 
a fogyasztók tájékoztatása a dohányzásról 
való leszokáshoz támogatást nyújtó 
programokról; a fogyasztóknak a 
dohányzásról leszokni kívánók 
támogatására szolgáló programokról való 
tájékoztatására létrehozott ezen 
platformoknak aktív szerepet kell 
játszaniuk a dohányzás gyermekekre és 
fiatalokra gyakorolt súlyos hatásaival 
kapcsolatos ismeretek terjesztésében, 
mivel e két csoport esetében áll fent 
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leginkább a dohányfüggőség 
kialakulásának veszélye;

Módosítás 37

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 
minden gyűjtőcsomag felületének 75 %-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50 %-át
kitöltik;

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetés méretére vonatkozó követelmények nem vezethetnek a szellemi 
tulajdonjogok megsértéséhez. Az első és hátsó felületnek egyaránt 50%-át elfoglaló kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések arányosak, és összhangban állnak a TRIPS-megállapodásból 
és az FCTC-ből eredő nemzetközi kötelezettségekkel.

Módosítás 38

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) ugyanabban az irányban helyezkednek 
el, mint a csomagon megjelenő bármely 
más információ;

Indokolás

Ez a követelmény – az egészségügyi figyelmeztetés nagy méretével egyetemben – a gyártók 
szellemi tulajdonjogának aránytalan korlátozását jelenti.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetések minimális méretének előírása a gyakorlatban a csomagok 
minimális méretéhez vezet. Ez csökkenti a fogyasztók választási lehetőségeit, és sértheti a 
szellemi tulajdonjogokat. Tekintve, hogy a csomagok minimális méretéből fakadó lehetséges 
előnyöket bizonytalanság övezi, az intézkedés nem áll összhangban az arányosság elvével.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i.  magasság: legalább 64 mm; törölve

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii.  szélesség: legalább 55 mm. törölve

Módosítás 42

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;

törölve
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Indokolás
A döntéshozatalba be kell vonni a Parlamentet és a Tanácsot. Egy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusnak olyan hatásai volnának, amelyeket jogalkotóként a Parlament és a Tanács nem 
tud a Bizottság általi kibocsátás pillanatában felülvizsgálni. A Bizottság csak olyan technikai 
kérdésekről rendelkezhet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, amelyek esetében az 
elfogadás pillanatában keletkező káros hatások könnyedén visszafordíthatók. Ezért a 
Parlamentet és a tagállamokat (a Tanácson keresztül) minden esetben be kell vonni a 
jogalkotási eljárásba, amely minden piacra jelentős hatást gyakorol.  

Módosítás 43

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

Indokolás

E döntés a javaslat létfontosságú eleme, így azt a jogalkotóra kell bízni.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a dohányterméket hamis, félrevezető, 
megtévesztő vagy téves benyomás 
keltésére alkalmas eszközökkel reklámozza 
a dohánytermék jellemzői, egészségügyi 
hatásai, veszélyei vagy a füstkibocsátás 
tekintetében, különösen azt sugallva, hogy 
egy adott dohánytermék kevésbé káros, 
mint más dohánytermékek, hacsak 
független tudományos bizonyíték nem 
támasztja alá a termék jelentősen kisebb 
egészségügyi kockázatát, vagy annak 
vitalizáló, energizáló, gyógyító, fiatalító, 
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természetes, organikus vagy más pozitív 
egészségügyi hatásait;

Indokolás

A termékleírás nem lehet félrevezető.

Módosítás 45

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, feltéve, hogy 
azok nem félrevezetőek. Annak megakadályozása, hogy a gyártók például aromákra 
hivatkozzanak, aggályokat vet fel a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint az 
információk anélkül történő megismerésének szabadságát illetően, hogy abba hatósági szerv 
beavatkozhatna, az Európai Unió Alapjogi Chartája 11. cikkének (1) bekezdésében előírtak 
szerint.

Módosítás 46

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 

törölve
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tekinteni.

Indokolás

A tiltott elemekre és megoldásokra vonatkozó rendelkezés vélhetően jogbizonytalansághoz 
vezet, ezért azt törölni kell. A 12. cikk (1) bekezdése kellő útmutatással szolgál, hiszen 
egyértelműen tiltja a félrevezető termékleírásokat. A 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű cigaretták 
javasolt de facto tilalma nélkülöz mindennemű jogalapot, és azt a Bizottság még csak 
megfelelő hatásvizsgálatnak sem vetette alá. Ezen intézkedés továbbá sértené a gyártók 
szellemi tulajdonjogát.

Módosítás 47

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 forgalomba hozott cigaretta 
csomagolási egysége alsó része egyik 
oldalának a szomszédos oldalaknál 
legalább kétszer olyan hosszúnak kell 
lennie. Minden egyéb dohánytermékek 
esetében a csomagolási egység téglatest
vagy henger alakú többrétegű doboz, vagy 
pedig tasak formájú, azaz négyszögletes 
zseb a nyílást eltakaró füllel.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Módosítás 49

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

Módosítás 50

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

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés



PE510.591v02-00 32/48 AD\940608HU.doc

HU

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 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A hatékony nyomonkövethetőség és 
visszakereshetőség érdekében a
tagállamok előírják, hogy a cigaretta 
valamennyi csomagolási egységén és 
csomagolásán, valamint gyűjtőcsomagján
egyedi, biztonságos és eltávolíthatatlan 
azonosító jelzést (a továbbiakban: egyedi 
azonosító jelzés), például kódot vagy 
bélyeget kell elhelyezni vagy annak e 
csomagolás részét kell képeznie. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A rendelkezést össze kell hangolni a WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről 
szóló jegyzőkönyvével.

Módosítás 53

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

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

i) a szállítás dátuma, rendeltetési hely, 
indulási hely és címzett;

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) bármely ismert, ezt követő vásárló 
azonosítása,

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) az első olyan vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai, aki nem áll kapcsolatban a 
gyártóval.

Módosítás 56

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 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első ügyfélig (vásárló)
– vezessen nyilvántartást a birtokában levő
összes csomagolási egységről, valamint 
azok minden közbenső mozgásáról és a 
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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.

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.

Indokolás

Az Európai Unióban a nagy gyártók már jelenleg is valamennyi eredeti cigarettát nyomon 
követik, a Bizottsággal és minden egyes tagállammal kötött megállapodások alapján. Az első
értékesítést követően gyakorlatilag lehetetlen végig nyomon követni a cigaretták útját és 
ismerni a tervezett szállítási útvonalat, ezért a WHO FCTC jegyzőkönyv nem rendelkezik 
erről. A hamisításálló biztonsági elem leírásának a méret, a szín vagy az egyéb jellemzők 
helyett a megbízhatóságot kell középpontba állítania.  Például a hologramok nem szavatolják 
a biztonságot (könnyen hamisíthatók és a valódiság látszatát kelthetik).

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első olyan vásárlóig, aki nem áll 
kapcsolatban a gyártóval – rendelkezésére 
bocsátják a megvásárolt, a gyártóval 
kapcsolatban nem álló első vásárlónak
eladott, a tárolt, szállított vagy más módon 
kezelt dohánytermékek nyilvántartását 
lehetővé tevő eszközöket. Az eszköz képes 
adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés
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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 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok 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 és hozzáférhető. A 
harmadik fél alkalmasságát, különösen 
annak függetlenségét és technikai 
felkészültségét, valamint a szerződést a 
dohánytermék gyártója által javasolt és 
fizetett, és a Bizottság által jóváhagyott 
külső ellenőr hagyja jóvá és ellenőrzi. A 
tagállamok állandó jelleggel biztosítják az 
adattároló rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Indokolás

Az Európai Unióban a nagy gyártók már jelenleg is valamennyi eredeti cigarettát nyomon 
követik, a Bizottsággal és minden egyes tagállammal kötött megállapodások alapján. Az első
értékesítést követően gyakorlatilag lehetetlen végig nyomon követni a cigaretták útját és 
ismerni a tervezett szállítási útvonalat, ezért a WHO FCTC jegyzőkönyv nem rendelkezik 
erről. A hamisításálló biztonsági elem leírásának a méret, a szín vagy az egyéb jellemzők 
helyett a megbízhatóságot kell középpontba állítania.  Például a hologramok nem szavatolják 
a biztonságot (könnyen hamisíthatók és a valódiság látszatát kelthetik).

Módosítás 59

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

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

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

Indokolás

Az Európai Unióban a nagy gyártók már jelenleg is valamennyi eredeti cigarettát nyomon 
követik, a Bizottsággal és minden egyes tagállammal kötött megállapodások alapján. Az első
értékesítést követően gyakorlatilag lehetetlen végig nyomon követni a cigaretták útját és 
ismerni a tervezett szállítási útvonalat, ezért a WHO FCTC jegyzőkönyv nem rendelkezik 
erről. A hamisításálló biztonsági elem leírásának a méret, a szín vagy az egyéb jellemzők 
helyett a megbízhatóságot kell középpontba állítania.  Például a hologramok nem szavatolják 
a biztonságot (könnyen hamisíthatók és a valódiság látszatát kelthetik).

Módosítás 60

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.

törölve

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 62

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.

A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását. E tilalom azonban 
kulturális vagy történelmi okokra 
hivatkozva nem vonatkozhat a 
hagyományos, szájon át fogyasztható 
dohánytermékekre, amelyek használatát 
az egyes tagállamok engedélyezhetik.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok engedélyeztetési 
rendszert vezetnek be és arányos díjakat 
szabnak ki a kevésbé káros 
dohánytermékek piaci értékesítésével 
kapcsolatban. Meghatározzák a kockázat 
tudományos felmérésére és a benyújtandó 
bizonyítékok fajtájára vonatkozó 
szabályokat is, beleértve többek között, de 
nem kizárólag klinikai és nem klinikai 



PE510.591v02-00 38/48 AD\940608HU.doc

HU

információkat és más rendelkezésre álló 
tanulmányokat, amelyek e termékek 
fogyasztók általi használatát és 
megítélését vizsgálják. A tagállamok 
eltérhetnek ezen irányelv követelményeitől 
az engedélyezett kevésbé káros termékek 
esetében azok kevésbé káros jellege 
ábrázolásának érdekében.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalomba hozott, új dohánytermék-
kategóriákba tartozó termékeknek meg kell 
felelniük az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek. Az alkalmazandó 
rendelkezések attól függenek, hogy a 
termékek a 2. cikk 29. pontja szerinti 
füstnélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 
33. pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e.

(3) A forgalomba hozott, új dohánytermék-
kategóriákba tartozó termékeknek meg kell 
felelniük az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek, kivéve, ha e cikk (2) 
bekezdése értelmében eltérően 
engedélyezték. Az alkalmazandó 
rendelkezések attól függenek, hogy a 
termékek a 2. cikk 29. pontja szerinti 
füstnélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 
33. pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

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) Azok a nikotintartalmú termékek, 
amelyeket – a harmadik bekezdésben 
meghatározott üzenettől eltérő módon – az 
emberi betegségek kezelésére vagy 
megelőzésére szolgáló tulajdonságokkal 
rendelkezőnek minősítenek, csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK 
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irányelv alapján engedélyezték őket:

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy
b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy
c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.

(1 a) Ez az irányelv nem vonatkozik a 
2001/83/EK irányelv szerint engedélyezett 
nikotintartalmú termékekre.
(1 b) Az (1) bekezdés hatályán kívül eső
nikotintartalmú termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha megfelelnek 
ennek az irányelvnek.
(1 c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek megfeleljenek a 
fogyasztóvédelmi, biztonsági és egyéb 
vonatkozó hatályos uniós 
jogszabályoknak.
(1 d) A tagállamok legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 12 
hónapon belül jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak a IV. (új) mellékletben 
meghatározott, nikotintartalmú 
termékekre vonatkozó jogszabályok 
végrehajtása és érvényesítése céljából 
hozott intézkedésekről és azok 
hatékonyságáról.
(1 e) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek ne 
kerülhessenek eladásra a dohánytermékek 
vásárlása tekintetében előírt korhatár 
alatti személyek számára.

(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 

(2) A Bizottság 2017. április 1-jéig az 
érintett érdekelt felekkel és a 
tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően tanulmányt készít a 
nikotintartalmú termékekről. E 
tanulmányban mérlegelik, hogy szükség 
van-e külön jogszabályra a nikotintartalmú
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kiadott engedélyek figyelembevételével. termékek vonatkozásában.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

(3) A 2001/83/EK irányelv hatálya alá 
nem tartozó, nikotint tartalmazó termékek 
minden csomagolási egységén és 
gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 
egészségügyi figyelmezetést:

Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.

Ez a termék nikotint tartalmaz, amely 
függőséget okoz és károsíthatja az Ön 
egészségét.

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:
a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.
(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Indokolás

Ez kötelezővé teszi gyógyszerekre vonatkozó forgalomba hozatali engedély beszerzését, 
amennyiben egy egészségre vonatkozó állítás szigorúan a gyógyszerekről szóló irányelvben 
foglalt fogalommeghatározást használja: az „emberi betegségek kezelésére vagy 
megelőzésére (…) szolgáló” idézett szövegrész a gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelv 1. 
cikke 2. pontjának a) alpontjában foglalt, gyógyszerekkel kapcsolatos fogalommeghatározás 
első albekezdéséből származik.
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Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést, 
hogy biztosítsák ezek érvényesítését. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük.

(3) A tagállamok megállapítják az ennek az 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
nemzeti rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciók szabályait, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést, 
hogy biztosítsák ezek érvényesítését. Az 
előírt szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A bírság összegének 
nagyobbnak kell lennie, mint a 
szabálysértés által elérhető pénzügyi 
nyereség.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 

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



PE510.591v02-00 42/48 AD\940608HU.doc

HU

of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó, a bizottsági javaslatban kilátásba 
helyezett rendelkezések némelyike nem felel meg az EUMSZ 290. cikkében foglalt 
követelményeknek.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében és a 14. cikk
(9) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az e 
határozatban meghatározott felhatalmazást.
A határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
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Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 25. cikk (1) bekezdésében 
megállapított időpont után legkésőbb 2 
évvel a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
ezen irányelv alkalmazásának gazdasági 
és társadalmi következményeiről.
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Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A javaslat 24. cikkének (2) bekezdésében kilátásba helyezett eljárás nem áll összhangban az 
EUMSZ-szel. A Bizottság által kilátásba helyezett eljárás megegyezik az EUMSZ 114. 
cikkének (5) és (6) bekezdésében kilátásba helyezett eljárással, amely kizárólag a környezet 
vagy a munkakörnyezet védelméhez kapcsolódó intézkedésekre alkalmazandó.
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Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illessze 
be a pontos dátumot: ezen irányelv 
hatálybalépése + 18 hónap]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illessze 
be a pontos dátumot: ezen irányelv 
hatálybalépése + 36 hónap]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. MELLÉKLET
A nikotintartalmú termékekre vonatkozó 
uniós jogszabályok:
Általános biztonság:
Az általános termékbiztonsági irányelv 
(2001/95/EK)
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A RAPEX-rendszer – veszélyes termékek 
bejelentési és riasztási rendszere
Csomagolás és címkézés:
A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK 
irányelv
A veszélyes készítményekről szóló 
99/45/EK irányelv
Az anyagok és keverékek osztályozása, 
jelölése és csomagolása (az 1272/2008/EK 
rendelet 2015-től alkalmazandó)
Kémiai biztonság:
A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása (a REACH-
rendelet, 1907/2006/EK)
Elektromos biztonság:
Az alacsony feszültségű termékekről szóló 
2006/95/EK irányelv
Az elektromágneses kompatibilitásról 
szóló 2004/108/EK irányelv
A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 
2011/65/EU irányelv (adott esetben)
Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 
2012/19/EU irányelv
Az akkumulátorokról szóló 2006/66/EK 
irányelv
Mértékegységek:
Egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy 
térfogat alapján történő kiszerelése - a 
76/211/EGK irányelv
Az előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségéről szóló 2007/45/EK irányelv
Kereskedelempolitika
A távértékesítésről szóló 97/7/EK irányelv
Az elektronikus kereskedelemről szóló 
2000/31/EK irányelv
A megtévesztő és összehasonlító reklámról 
szóló 2006/114/EK irányelv
A tisztességtelen kereskedelmi 
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gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv

Indokolás

A tagállamoknak a nikotintartalmú termékekre is alkalmazniuk kell a hatályos 
fogyasztóvédelmi és biztonsági szabályozást.  A bejelentési követelmény szisztematikusabb 
megközelítést fog jelenteni, és a 2017 áprilisáig elvégzendő bizottsági felülvizsgálat alapját 
fogja képezni.



PE510.591v02-00 48/48 AD\940608HU.doc

HU

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

JURI
15.1.2013

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Klaus-Heiner Lehne
22.1.2013

Vizsgálat a bizottságban 24.4.2013 30.5.2013 19.6.2013

Az elfogadás dátuma 20.6.2013

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

14
6
4

A zárószavazáson jelen lévő tagok Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Sergio Gaetano Cofferati, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Axel 
Voss

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

Frédérique Ries, Nikolaos Salavrakos, Jacek W³osowicz


