
 

 

P7_TA(2013)0398 

Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és 

értékesítése ***I 

Az Európai Parlament 2013. október 8-án elfogadott módosításai 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 javaslathoz  (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 

2012/0366(COD))1 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az egészségügyi figyelmeztetések egy 

szervezett, hatékony és hosszú távú 

dohányzásellenes stratégia részét képezik, 

jól körülhatárolt hatállyal és 

célkitűzésekkel. 

 

Módosítás  2 

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 

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 

termékek belső piacának mérete, a 

dohánytermékgyártók egyre fokozódó, arra 

irányuló törekvése, hogy a termelést az 

Unió egészében a tagállamok csupán 

néhány termelőüzemére összpontosítsák, 

valamint a dohánytermékeknek és a 

kapcsolódó termékeknek az ebből 

következő jelentős mértékű nemzetközi 

dimenziójú kereskedelme megerősített 

uniós szintű jogalkotási lépéseket tesz 

szükségessé azért, hogy a dohánytermékek 

                                                 
1  Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az 

illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0276/2013). 



 

 

működjön. belső piaca zavartalanul működjön. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az uniós szintű jogalkotási fellépés a 

WHO 2003. májusi Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezményének (FCTC) a 

végrehajtásához is szükséges; az 

egyezménynek az Európai Unió és 

tagállamai részes felei. Különösen 

releváns a 9. cikk (a dohánytermékek 

összetételének szabályozása), a 10. cikk (a 

dohánytermékek adatai nyilvánosságra 

hozatalának szabályozása), a 11. cikk (a 

dohánytermékek csomagolása és 

címkézése), a 13. cikk (reklámozás) és a 

15. cikk (dohánytermékek tiltott 

kereskedelme). A Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezmény (a továbbiakban: 

keretegyezmény) végrehajtására vonatkozó 

iránymutatásokat az Unió és a tagállamok 

támogatásával konszenzussal fogadták el a 

Felek által rendezett számos konferencia 

során.  

(7) Az uniós szintű jogalkotási fellépés a 

WHO 2003. májusi, mérföldkő jelentőségű 

Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezményének (FCTC) a 

végrehajtásához is szükséges. Valamennyi 

tagállam és maga az Európai Unió is 

aláírta és ratifikálta a keretegyezményt, 

aminek következtében a nemzetközi jog 

alapján annak rendelkezései kötelezőek 

rájuk nézve. Különösen releváns a 9. cikk 

(a dohánytermékek összetételének 

szabályozása), a 10. cikk (a 

dohánytermékek adatai nyilvánosságra 

hozatalának szabályozása), a 11. cikk (a 

dohánytermékek csomagolása és 

címkézése), a 13. cikk (reklámozás) és a 

15. cikk (dohánytermékek tiltott 

kereskedelme). A Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezmény (a továbbiakban: 

keretegyezmény) végrehajtására vonatkozó 

iránymutatásokat az Unió és a tagállamok 

támogatásával konszenzussal fogadták el a 

Felek által rendezett számos konferencia 

során.  

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 

cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 

védelmének magas szintjét kell alapul 

venni, különös figyelemmel a tudományos 

tényeken alapuló új fejleményekre. A 

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 

cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 

védelmének magas szintjét kell alapul 

venni, különös figyelemmel a tudományos 

tényeken alapuló új fejleményekre. A 



 

 

dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 

és figyelembe véve a dohánytermékek 

fokozottan káros hatásait, az 

egészségvédelem kérdését különösen 

jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 

mindenekelőtt a fiatalok körében 

előforduló dohányzás arányának 

visszaszorítása tekintetében. 

dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 

és figyelembe véve a dohánytermékek 

fokozottan káros hatásait, az 

egészségvédelem kérdését különösen 

jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 

mindenekelőtt a fiatalok körében 

előforduló dohányzás arányának 

visszaszorítása tekintetében. E célból a 

tagállamoknak – különösen az 

iskolákban, illetve a médián keresztül – 

elő kell mozdítaniuk a dohányzás 

megelőzésére irányuló kampányokat. A 

gyártói felelősség elvének megfelelően a 

dohánytermékek előállítóit kell felelőssé 

tenni a dohányfogyasztás miatt fellépő 

valamennyi egészségügyi kiadásért. 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Mivel nem valószínű, hogy a számos 

tagállamban nagy számban élő 

dohányosok teljesen leszoknak a 

dohányzásról, a jogszabályoknak 

figyelembe kell venniük azt, hogy ezeknek 

az embereknek joguk van objektíven 

tájékozódni az esetleges dohányzás 

egészségükre gyakorolt hatásairól. Ezt a 

tájékoztatást az általuk fogyasztott termék 

csomagolásán is megkapják. 

 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A cigaretták kátrány-, nikotin- és 

szén-monoxid-hozamainak mérésére a 

következő nemzetközileg elismert ISO-

szabványokra kell hivatkozni: 4387, 10315 

(10) A cigaretták kátrány-, nikotin- és 

szén-monoxid-hozamainak mérésére a 

következő nemzetközileg elismert ISO-

szabványokra kell hivatkozni: 4387, 10315 



 

 

és 8454. Más kibocsátás esetében 

nincsenek nemzetközileg megállapított 

szabványok vagy tesztek a hozam 

mennyiségi meghatározására, de az ezek 

kifejlesztésére irányuló munka jelenleg 

zajlik. 

és 8454. Más kibocsátás esetében 

nincsenek nemzetközileg megállapított 

szabványok vagy tesztek a hozam 

mennyiségi meghatározására, de a 

tagállamoknak és a Bizottságnak 

tevékenyen ösztönözniük kell az ezek 
kifejlesztésére irányuló jelenlegi 

nemzetközi erőfeszítéseket. 

 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Bizonyított tény, hogy a dohányban 

található polónium-210 izotóp jelentős 

mértékben rákkeltő hatású. A 

cigarettákban való előfordulását néhány 

egyszerű intézkedés révén szinte teljes 

mértékben meg lehetne szüntetni. 

Helyénvaló lenne tehát megállapítani a 

polónium-210 izotóp maximális hozamát, 

amivel 95%-kal csökkenthető lenne a 

cigaretták jelenlegi átlagos polónium-210-

tartalma. ISO- szabványt kell kidolgozni a 

dohány polónium-210-tartalmának 

mérésére. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A maximális hozamok rögzítése 

tekintetében egy későbbi időpontban 

szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 

hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 

számára maximális küszöbérték 

meghatározása, figyelembe véve 

toxicitásukat vagy függőséget okozó 

hatásukat.  

(11) A maximális hozamok rögzítése 

tekintetében egy későbbi időpontban 

szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 

hozamok csökkentése vagy a kibocsátás 

számára maximális küszöbérték 

meghatározása, figyelembe véve 

toxicitásukat vagy függőséget okozó 

hatásukat.  

 



 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 

formátumok használata megnehezíti a 

gyártók és az importőrök számára, hogy 

teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 

a tagállamok és a Bizottság számára pedig 

megterhelő a kapott információk 

összehasonlítása, elemzése és a 

következtetések levonása. Ennek fényében 

az összetevők és a kibocsátás jelentésére 

közös kötelező formátumot kell bevezetni. 

Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 

információ lehető legnagyobb 

áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 

miközben gondoskodni kell arról, hogy a 

dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 

szellemitulajdon-jogait is megfelelően 

figyelembe vegyék. 

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 

formátumok használata megnehezíti a 

gyártók és az importőrök számára, hogy 

teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 

a tagállamok és a Bizottság számára pedig 

megterhelő a kapott információk 

összehasonlítása, elemzése és a 

következtetések levonása. Ennek fényében 

az összetevők és a kibocsátás jelentésére 

közös kötelező formátumot kell bevezetni. 

Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 

információ lehető legnagyobb 

áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 

miközben gondoskodni kell arról, hogy a 

dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 

szellemitulajdon-jogait is megfelelően 

figyelembe vegyék, különös tekintettel a 

kis- és középvállalkozások jogaira. 

 

 

Módosítás  10 

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 

(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 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. 

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 fel, hogy a dohánytermékeknél 

ne legyenek felhasználhatók olyan 

összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 

a benyomást keltik, hogy a 

dohánytermékek kedvező hatást 

gyakorolnak az egészségre, az energiával 

vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 

vagy színező tulajdonságaik vannak. 

Azokat az összetevőket is el kell távolítani, 

amelyek fokozzák a függőséget okozó 

hatást és a toxicitást. 

 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Az emberi egészség megóvása 

érdekében fel kell mérni a 

dohánytermékekben alkalmazható 

adalékanyagok biztonságosságát. Az 

adalékanyagok dohánytermékekben 

történő alkalmazását csak akkor szabad 

engedélyezni, ha szerepelnek az 

engedélyezett adalékanyagok uniós 

listáján. E listán fel kell tüntetni az 

engedélyezett adalékanyagok 

használatára vonatkozó követelményeket 

vagy korlátozásokat is. Az uniós listán 

nem szereplő vagy ezen irányelvnek nem 

megfelelően alkalmazott adalékanyagokat 

tartalmazó dohánytermékeket nem szabad 

forgalomba hozni az uniós piacon. 

 

 



 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14b) Fontos, hogy ne csupán magának az 

adalékanyagnak a tulajdonságait 

vizsgálják, hanem az égéstermékéit is. Az 

adalékanyagok és azok égéstermékei nem 

lehetnek olyanok, amelyek megfelelnek az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló, 

2008. december 16-i 1272/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1 

értelmében veszélyesnek minősített 

anyagok kritériumainak. 

 _____________ 

 1 HL L 353., 2008.12.31., 1. o. 

 

Módosítás  13 

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, 

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 

tovább növelik az azokkal a 

dohánytermékekkel 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 általánosan 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.  



 

 

szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 

között. 

 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A jellegzetes ízesítésű 

dohánytermékek betiltása nem tiltja meg 

az összes adalékanyag használatát, viszont 

kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 

csökkentse az adalékanyagot vagy az 

adalékanyagok kombinációját, hogy 

használatuk ne eredményezzen jellegzetes 

ízt. A dohánytermékek gyártásához 

szükséges adalékanyagok használatát meg 

kell engedni, amennyiben nem 

eredményeznek jellegzetes ízt. A 

Bizottságnak egységes feltételeket kell 

biztosítania a jellegzetes ízesítésre 

vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

független szakértői értékelő testületeket 

kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 

nyújtanak a döntéshozatal során. Az 

irányelv alkalmazása nem tehet 

különbséget az egyes dohányfajták között. 

törölve 

 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Egyes adalékanyagokat azért 

alkalmaznak, hogy azt a benyomást 

keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 

hatással lennének az egészségre, kisebb 

egészségi kockázatot jelentenének, 

fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 

teljesítőképességet. Ezeket az 

adalékanyagokat az egységes szabályok 

(17) Egyes adalékanyagokat azért 

alkalmaznak, hogy azt a benyomást 

keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 

hatással lennének az egészségre, kisebb 

egészségi kockázatot jelentenének, 

fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 

teljesítőképességet. Ezeket az 

adalékanyagokat az egységes szabályok 



 

 

biztosítása és az egészségvédelem magas 

szintje érdekében be kell tiltani.  

biztosítása és az egészségvédelem magas 

szintje érdekében be kell tiltani. Emellett 

nem engedélyezhetők olyan 

adalékanyagok, amelyek jellegzetes ízt 

adnak. Ez nem vezethet minden egyes 

adalékanyag együttes betiltásához. A 

gyártók számára azonban elő kell írni, 

hogy olyan mértékben csökkentsék az 

adalékanyagot vagy az adalékanyagok 

kombinációját, hogy használatuk ne 

eredményezzen jellegzetes ízt. A 

dohánytermékek gyártásához 

nélkülözhetetlen adalékanyagok 

alkalmazásának engedélyezését lehetővé 

kell tenni, amennyiben azok nem 

eredményeznek jellegzetes ízt, és nem 

kapcsolódnak a termékek vonzó voltához.  

 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Egyre többen, többségükben 

gyermekek, szenvednek asztmától és 

különböző allergiáktól. Amint azt a WHO 

megállapítja, nem ismerjük az asztmás 

megbetegedés összes okát, de az emberek 

jó életminősége érdekében ki kell 

küszöbölni a kockázati tényezőket, így az 

allergéneket, a dohányt és gyulladást 

okozó vegyi anyagokat. 

 

 

Módosítás  17 

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 

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 

elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 

cigarettától, cigarettasodrásra szánt 

dohányterméktől és a vízipipadohánytól 



 

 

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. 

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. 

 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A tagállamokat ösztönözni kell, 

hogy amennyiben ezt még nem tették meg, 

állapítsanak meg a fiatalok védelmét célzó 

nemzeti jogszabályokat annak érdekében, 

hogy 18 éven aluliak számára ne lehessen 

dohánytermékeket árusítani, illetve a 18 

éven aluliak ne fogyaszthassanak 

dohánytermékeket. A tagállamoknak 

továbbá biztosítaniuk kell az említett 

tilalmak tiszteletben tartását. 

 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) A Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezmény 16. cikke értelmében a 

részes feleknek foglalkozniuk kell azokkal 

a termékekkel, amelyeket kiskorú 

fogyasztóknak szánnak, például 

dohánytermékek formáját öltő 

élelmiszertermékekkel és játékokkal, 

amelyek vonzóak lehetnek a kiskorúak 

számára. Az utóbbi években különféle 

olyan termékek – például elektromos 

cigaretták – kerültek forgalomba, amelyek 

nem tartalmaznak nikotint, de cigaretta 



 

 

formájúak és a dohányzás folyamatát 

próbálják imitálni olyan anyagok 

párologtatása révén, amelyek ártalmatlan 

jellege tudományosan még nem nyert 

bizonyítást, illetve elektromos fényhatás 

révén, amely a cigaretta égését utánozza. 

Az ilyen termékeket egyértelműen úgy 

tervezik, hogy fiatal és kiskorú fogyasztók 

számára vonzóak legyenek, és e termékek 

számos tagállamban egyre nagyobb 

népszerűségre tesznek szert a kiskorúak 

körében. Egyre növekvő aggodalom kíséri 

a fiatal fogyasztók és kiskorúak ezen, 

cigarettát utánzó termékek használatára 

irányuló szokásainak kialakulását.  

 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az ilyen különbségek akadályozzák a 

kereskedelmet, valamint hátráltatják a 

dohánytermékek belső piacának zavartalan 

működését, ezért azokat fel kell számolni. 

Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a 

fogyasztók tájékozottabbak a 

dohánytermékekből fakadó egészségi 

kockázatokkal kapcsolatban, majd 

másokban. Valószínű, hogy a meglévő 

különbségek uniós szintű további fellépés 

nélkül az elkövetkező években nőni 

fognak. 

(20) Az ilyen különbségek akadályozzák a 

kereskedelmet, valamint hátráltatják a 

dohánytermékek belső piacának zavartalan 

működését, ezért azokat fel kell számolni. 

Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a 

fogyasztók tájékozottabbak a 

dohánytermékekből fakadó egészségi 

kockázatokkal kapcsolatban, mint 

másokban. Valószínű, hogy a meglévő 

különbségek uniós szintű további 

harmonizációs fellépés nélkül az 

elkövetkező években nőni fognak. 

 

 

Módosítás  21 

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 

(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. 

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 

képből és szövegből álló 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 a látómezőben. Minden 

egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 

kell határozni a legkisebb méretet a 

láthatóság és a hatékonyság biztosítása 

érdekében. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 

sértetlenségének és láthatóságának 

biztosítása, valamint hatékonyságának 

maximalizálása érdekében rendelkezni kell 

a figyelmeztetések méretéről és a 

dohánytermék csomagolásán való 

megjelenítéséről, beleértve a nyitási 

mechanizmust A csomag és a termékek 

félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 

különösen a fiatalok számára, azt a 

benyomást keltve, hogy a termékek a 

ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 

tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 

esetében, pl. az „alacsony 

kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 

„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 

„természetes”, „organikus”, 

„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 

„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 

jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 

sértetlenségének és láthatóságának 

biztosítása, valamint hatékonyságának 

maximalizálása érdekében rendelkezni kell 

a figyelmeztetések méretéről és a 

dohánytermék csomagolásán való 

megjelenítéséről. 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 – 

pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű 

(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe 

(mild)”, „természetes”, „organikus”, 

„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 

„slim” – nevek, képek, képi vagy egyéb 

jelek esetében. Hasonlóképpen az egyes 

cigaretták mérete és megjelenése is 

félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 



 

 

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. 

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. 

 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Kimutatták, hogy a dohánytermékek 

számos, az emberi egészségre ártalmas 

káros anyagot és ismert rákkeltő 

vegyületet tartalmaznak és bocsátanak ki 

elégésük során. Tudományos vizsgálatok 

egyértelműen igazolták, hogy a passzív 

dohányzás halált, megbetegedést és 

fogyatékosságot okoz, valamint hogy a 

passzív dohányzás különösen veszélyes a 

magzatok és a kisgyermekek számára. A 

füstöt belélegző személynél légzési 

problémákat okozhat, illetve a meglévő 

légzési problémát súlyosbíthatja. Ezért az 

egészségügyi figyelmeztetéseknek a 

passzív dohányzás egészségügyi 

veszélyeire is fel kell hívniuk a figyelmet. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 

dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 

idősebb fogyasztók használnak – a 

cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 

dohánytermék kivételével – egyes 

címkézési követelmények alól mentességet 

kell biztosítani, amennyiben a fiatalok 

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 

dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 

idősebb fogyasztók használnak – a 

cigaretta, a cigarettasodrásra szánt 

dohánytermék és a vízipipadohány 

kivételével – egyes címkézési 

követelmények alól mentességet kell 



 

 

körében nem következik be jelentős 

változás az értékesítési volumenek vagy a 

fogyasztási szokások tekintetében. Ezen 

egyéb dohánytermékek címkézésére egyedi 

szabályoknak kell vonatkozniuk. A 

füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett 

egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 

biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 

a füstnélküli dohánytermék 

csomagolásának két fő felületén kell 

elhelyezni. 

biztosítani, amennyiben a fiatalok körében 

nem következik be jelentős változás az 

értékesítési volumenek vagy a fogyasztási 

szokások tekintetében. Ezen egyéb 

dohánytermékek címkézésére egyedi 

szabályoknak kell vonatkozniuk. A 

füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett 

egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 

biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 

a füstnélküli dohánytermék 

csomagolásának két fő felületén kell 

elhelyezni. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A 2001/37/EK irányelvben foglalt 

követelményeknek nem megfelelő, tiltott 

termékekből jelentős mennyiséget hoznak 

forgalomba, és a jelek szerint e volumen 

nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 

hatnak a követelményeknek megfelelő 

termékek szabad mozgására, valamint a 

dohányellenőrzési jogszabályok által 

nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-

ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 

dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 

kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 

küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 

hogy a dohánytermékek csomagolási 

egységeit egyedi és biztonságos módon 

jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 

regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 

nyomon követhetők legyenek, az ezen 

irányelv követelményeinek betartása pedig 

figyelemmel kísérhető és jobban 

érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 

rendelkezni kell a biztonsági elemek 

bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 

annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-

e, vagy sem. 

(26) A 2001/37/EK irányelvben foglalt 

követelményeknek nem megfelelő, tiltott 

termékekből jelentős mennyiséget hoznak 

forgalomba, és a jelek szerint e volumen 

nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 

hatnak a követelményeknek megfelelő 

termékek szabad mozgására, valamint a 

dohányellenőrzési jogszabályok által 

nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-

ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 

dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 

kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 

küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 

hogy a dohánytermékek csomagolási 

egységeit és a szállítási gyűjtőcsomagot 

egyedi és biztonságos módon jelöljék meg, 

mozgásukat pedig úgy regisztrálják, hogy e 

termékek az Unióban nyomon követhetők 

legyenek, 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, valamint 

biztosítani kell, hogy a csomagolási 

egység egyedi azonosítója kapcsolódjon a 

szállítási gyűjtőcsomag egyedi 



 

 

azonosítójához. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A függetlenség és az átláthatóság 

biztosítása érdekében a dohánytermékek 

gyártóinak független harmadik felekkel 

kell adattárolási szerződéseket kötniük, 

melyet külső könyvvizsgáló ellenőriz. Az 

árukövető és nyomon követési rendszerrel 

kapcsolatos adatokat más, a vállalattal 

kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és 

ezeket az adatokat folyamatosan a 

tagállamok és a Bizottság illetékes 

hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra 

hozzáférhetően kell tárolni. 

(28) A függetlenség és az átláthatóság 

biztosítása érdekében a dohánytermékek 

gyártóinak független harmadik felekkel 

kell adattárolási szerződéseket kötniük. E 

szerződések megfelelőségét külső 

könyvvizsgáló segítségével a Bizottságnak 

kell jóváhagynia és ellenőriznie. Az 

árukövető és nyomonkövetési rendszerrel 

kapcsolatos adatokat más, a vállalattal 

kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és 

ezeket az adatokat folyamatosan a 

tagállamok és a Bizottság illetékes 

hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra 

hozzáférhetően kell tárolni. 
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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 

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 

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 

egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 

árusításának tilalmára vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

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. 

megakadályozása érdekében, hogy a belső 

piacra olyan termék kerülhessen, amely 

függőséget okoz, káros hatást gyakorol az 

egészségre és a fiatalok számára vonzó.  

 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) Tekintettel a „snus” (szájon át 

fogyasztott dohánytermék) Unióban 

történő értékesítésének általános 

tilalmára, nincs határon átnyúló érdek 

arra nézve, hogy a „snus” tartalmát 

szabályozzák. A „snus” tartalmának 

szabályozása így annak a tagállamnak a 

felelőssége, amelyikben Ausztria, 

Finnország és Svédország csatlakozási 

okmánya 151. cikkének megfelelően a 

„snus” értékesítését engedélyezik. A 

„snust” ezért mentesíteni kell ezen 

irányelv 6. cikkének rendelkezései alól. 

 

Módosítás  29 

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. 

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 

távértékesítését meg kell tiltani, mivel 
megkönnyíti a fiatalok számára a 

dohánytermékekhez való hozzáférést, és 

azzal a kockázattal jár, hogy aláássa az 

ezen irányelvben foglalt követelményeknek 



 

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az 

irányelv teljes potenciálja 

érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 

közös szabályai szükségesek. Az ebben az 

irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 

dimenziójú távértékesítéséről történő 

értesítésre vonatkozó rendelkezések a 

belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem 

egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 

június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 

értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 

A dohánytermékeknek az üzleti 

vállalkozások által fogyasztóknak történő 

távértékesítését tovább szabályozza a 

távollevők között kötött szerződések esetén 

a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 

május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 13-

tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 

2011. október 25-i 2011/83/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv. 

való megfelelést.  

 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30a) A dohánytermékek reklámozásáról 

és a kapcsolódó szponzorálásról szóló 

2003/33/EK irányelv már tiltja e termékek 

rendezvények szponzorálásával 

összefüggésben való ingyenes terjesztését. 

Ez az irányelv – amely szabályozza a 

dohánytermékek megjelenítésével és 

értékesítésével kapcsolatos szempontokat, 

és amelynek célja a magas szintű 

egészségvédelem és a dohányzás fiatalok 

körében való megelőzése – kiterjeszti az 

ingyenes terjesztés tilalmát a 

közterületekre is, és kifejezetten tiltja a 

nyomtatott anyagok, kedvezményes 

kuponok és hasonló akciós ajánlatok 

dobozokon és csomagolásokon belül 



 

 

történő terjesztését. 

 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (30b) 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  32 

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, ezért gyártásukat, 

forgalmazásukat és fogyasztásukat 

szabályozni kell. 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 

átültetésének határidejét követő három 

éven belül jelentést kell benyújtania, hogy 

felmérje, szükséges-e az irányelv 

módosítása. 

 



 

 

 

Módosítás  165 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 

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. 

(33) Az uniós piacokon értékesítenek 

nikotintartalmú termékeket, köztük 

elektromos cigarettákat. A tagállamok 

azonban eltérő szabályozási 

megközelítéseket alkalmaznak az ezekkel 

a termékekkel összefüggő egészségügyi és 

biztonsági aggályokkal kapcsolatban. 

Harmonizált szabályokra van szükség, és 

kapcsolódó dohánytermékekként az összes 

nikotintartalmú terméket ezen irányelv 

keretében kell szabályozni. Tekintettel 

arra, hogy ezek a nikotintartalmú 

termékek segíthetik a dohányzásról való 

leszokást, a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy ezeket a dohánytermékekhez 

hasonlóan széles körben elérhetővé 

lehessen tenni. 

 

Módosítás  118 és 137/REV 

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 irányelv1 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 

törölve 



 

 

meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret 

vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 

helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 

jogszabályokból fakadó különbségeket, 

biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 

leszokás céljából alkalmazott 

nikotintartalmú termék esetében az 

egyenlő elbánást, valamint ösztönzőket 

hoz létre a dohányzásról való leszokás 

kutatása és az ezzel kapcsolatos innováció 

tekintetében. Ez nem érinti a 2001/83/EK 

irányelv alkalmazását az irányelv hatálya 

alá tartozó más termékek tekintetében, ha 

a 2001/83/EK irányelvben foglalt 

feltételek teljesülnek. 

__________________  

1HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A legutóbb 

a 2011/62/EK irányelvvel módosított 

irányelv (HL L 174., 2011.7.1., 74. o.). 

 

 

 

 

Módosítás  35 

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  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

35 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a nikotintartalmú termékek ne 

kerülhessenek eladásra a dohánytermékek 



 

 

és kapcsolódó termékek vásárlása 

tekintetében előírt korhatár alatti 

személyek számára.  

 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 

vonatkozó egységes feltételek biztosítása 

érdekében – különösen az összetevőkre 

vonatkozó jelentés formátuma, a 

jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 

toxicitású és fokozott mértékben 

függőséget okozó termékek 

meghatározása, valamint az arra irányuló 

módszer megállapítása tekintetében, hogy 

a dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes 

ízesítéssel – a Bizottságot végrehajtási 

hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 

hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni. 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 

vonatkozó egységes feltételek biztosítása 

érdekében – különösen az összetevőkre 

vonatkozó jelentés formátuma tekintetében 

– a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel 

kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 

182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 

gyakorolni. 

 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 

teljes mértékben működőképes legyen, 

valamint a dohánygyártásban, -

fogyasztásban és -szabályozásban 

végbemenő technikai, tudományos és 

nemzetközi változások, illetve fejlemények 

figyelemmel követése érdekében fel kell 

hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el, különösen a következők 

tekintetében: a füstkibocsátás maximális 

hozamának elfogadása és kiigazítása, 

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 

teljes mértékben működőképes legyen, 

valamint a dohánygyártásban, -

fogyasztásban és -szabályozásban 

végbemenő technikai, tudományos és 

nemzetközi változások, illetve fejlemények 

figyelemmel követése érdekében fel kell 

hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el, különösen a következők 

tekintetében: a füstkibocsátás maximális 

hozamának elfogadása és kiigazítása, 



 

 

valamint mérési módszerei, a toxicitást 

fokozó, fokozott függőséget okozó vagy a 

termék vonzerejét növelő összetevők 

maximális szintjének meghatározása, az 

egészségügyi figyelmeztetések, egyedi 

azonosítók és biztonsági elemek 

alkalmazása a címkézésben és 

csomagolásban, a független harmadik 

felekkel kötött, adattárolásra vonatkozó 

szerződések fő elemeinek meghatározása, a 

cigarettától, sodort dohánytól és 

füstnélküli dohánytermékektől eltérő 

dohánytermékeknek adott egyes 

mentességek felülvizsgálata, valamint a 

nikotintartalmú termékek 

nikotinszintjének felülvizsgálata. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat végezzen, szakértői szinten 

is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítése és 

kidolgozása során egyidejűleg, időben és 

megfelelő módon továbbítania kell a 

megfelelő dokumentumokat az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz. 

valamint mérési módszerei, az 

adalékanyagok jóváhagyása és az 

adalékanyagok maximális szintjének 

szükség szerinti 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, 

valamint a cigarettától, cigarettasodrásra 

szánt dohányterméktől és 

vízipipadohánytól eltérő 

dohánytermékeknek adott egyes 

mentességek felülvizsgálata. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat 

végezzen, szakértői szinten is. A 

Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 

során egyidejűleg, időben és megfelelő 

módon továbbítania kell a megfelelő 

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz. 

 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 

kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 

nemzeti jogba való átültetését követő öt 

éven belül jelentést kell benyújtania, hogy 

felmérje, szükséges-e az irányelv 

módosítása. 

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 

kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 

nemzeti jogba való átültetését követő 

három éven belül jelentést kell 

benyújtania, hogy felmérje, szükséges-e az 

irányelv módosítása, különösen a 

csomagolás vonatkozásában. 

 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 a preambulumbekezdés (új) 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) A tagállamokra jelentős felelősség 

hárul a közegészség védelme és a 

megelőző intézkedések meghozatala, az 

állami garanciák biztosítása, a nyomon 

követés és a fiataloknak nyújtott 

tanácsadás, valamint a dohányzás elleni 

nyilvános – különösen iskolai – 

kampányok terén. Kulcsfontosságú a 

dohányzásról való leszokást segítő 

tanácsadáshoz és az ehhez kapcsolódó 

kezelésekhez való egyetemes és ingyenes 

hozzáférés. 

 

 

Módosítás  41 

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 

(40) Annak a tagállamnak, amely az 

irányelv hatálya alá tartozó szempontok 

vonatkozásában szigorúbb nemzeti 

rendelkezések fenntartását vagy bevezetését 

tartja szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 

valamennyi termék esetében egyaránt, 

amennyiben az adott intézkedések 

összeegyeztethetők az Európai Unió 

működéséről szóló szerződéssel. 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. 



 

 

irányelv által biztosított magas szintjét. 

 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a személyes adatokat kizárólag a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 

szabályoknak és biztosítékoknak 

megfelelően fogják kezelni. 

(42) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a személyes adatokat kizárólag a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 

szabályoknak és biztosítékoknak 

megfelelően fogják kezelni. Emellett 

feltétlenül figyelembe kell venni a nemzeti 

adatvédelmi rendelkezéseket is. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

45 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában foglalt számos alapvető jogot 

érint, így a személyes adatok védelmét (8. 

cikk), a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 

vállalkozás szabadságát (16. cikk) és a 

tulajdonhoz való jogot (17. cikk). A 

dohánytermékek gyártóira, importőreire és 

forgalmazóira vonatkozó kötelezettségek 

szükségesek a belső piac működésének 

javítása és ugyanakkor a magas szintű 

egészség- és fogyasztóvédelem biztosítása 

érdekében, az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 35. és 38. cikkében 

foglaltaknak megfelelően. Az irányelv 

alkalmazása során tiszteletben kell tartani 

az uniós jogot és a releváns nemzetközi 

kötelezettségeket, 

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában foglalt számos alapvető jogot 

érint, így a személyes adatok védelmét (8. 

cikk), a véleménynyilvánítás és a 

tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 

vállalkozás szabadságát (16. cikk) és a 

védjegyek tulajdonosainak tulajdonhoz 

való jogát (17. cikk). Ezért fontos annak 

biztosítása, hogy a dohánytermékek 

gyártóira, importőreire és forgalmazóira 

vonatkozó kötelezettségek ne csupán 

magas szintű egészség- és 

fogyasztóvédelmet garantáljanak, hanem 

az összes egyéb alapvető jogot is védjék, és 

arányosak legyenek a belső piac 

működését tekintve. Az irányelv 

alkalmazása során tiszteletben kell tartani 

az uniós jogot és a releváns nemzetközi 



 

 

kötelezettségeket, 

 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

45 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (45a) A tagállamoknak tiszteletben kell 

tartaniuk a tiszta levegőhöz való jogot a 

gazdasági, szociális és kulturális jogok 

nemzetközi egyezségokmánya 7. cikkének 

b) pontja és 12. cikke szellemében, 

amelyek rendelkeznek a biztonságos és 

egészséges munkafeltételekhez való 

jogról, és a fizikai és mentális egészség 

elérhető legmagasabb szintjének 

mindenkit megillető jogáról. Ez 

összhangban áll az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 37. cikkével, amely szerint a 

magas színvonalú környezetvédelmet és a 

környezet minőségének javítását be kell 

építeni az uniós politikákba. 

 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv célja a tagállamok azon 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése, amelyek a 

következőkre vonatkoznak: 

Ezen irányelv célja a tagállamok azon 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése, amelyek a 

következőkre vonatkoznak: 

a) a dohánytermékek és kapcsolódó 

termékek összetevői és füstkibocsátása, 

valamint az ezekhez kapcsolódó 

jelentéstételi kötelezettség, beleértve a 

kátrány-, nikotin- és szén-monoxid 

maximális hozamára vonatkozóan; 

a) a dohánytermékek és kapcsolódó 

termékek összetevői és füstkibocsátása, 

valamint az ezekhez kapcsolódó 

jelentéstételi kötelezettség, többek között a 

kátrány-, nikotin- és szén-monoxid 

maximális hozamára vonatkozóan; 

b) a dohánytermékek címkézése és 

csomagolása, beleértve az egészségügyi 

figyelmeztetéseket, amelyek a csomagolási 

b) a dohánytermékek címkézése és 

csomagolása, beleértve az egészségügyi 

figyelmeztetéseket, amelyek a csomagolási 



 

 

egységen és bármely gyűjtőcsomagon 

megjelennek, valamint az ezen irányelvnek 

való megfelelés biztosítására szolgáló 

nyomon követhetőségi és biztonsági 

elemeket; 

egységen és bármely gyűjtőcsomagon 

megjelennek, valamint az ezen irányelvnek 

való megfelelés biztosítására szolgáló 

nyomon követhetőségi és biztonsági 

elemeket; 

c) a szájon át fogyasztott dohánytermékek 

forgalomba hozatalának tilalma; 

c) a szájon át fogyasztott dohánytermékek 

forgalomba hozatalának tilalma; 

d) a dohánytermékek nemzetközi 

dimenziójú távértékesítése;  

d) dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 

távértékesítésének tilalma;  

e) a dohánytermékek új kategóriáira 

vonatkozó értesítési kötelezettség; 

e) a dohánytermékek új kategóriáira 

vonatkozó értesítési kötelezettség; 

f) egyes, a dohánytermékekhez kapcsolódó 

termékek – nevezetesen a nikotintartalmú 

termékek és a dohányzási célú 

gyógynövénytermékek – forgalomba 

hozatala és címkézése; 

f) egyes, a dohánytermékekhez kapcsolódó 

termékek – nevezetesen a nikotintartalmú 

termékek és a dohányzási célú 

gyógynövénytermékek – forgalomba 

hozatala és címkézése; 

a dohány- és kapcsolódó termékek belső 

piaca működésének elősegítése érdekében, 

az egészség védelmének magas szintjét 

alapul véve. 

a WHO Dohányzás-ellenőrzési 

Keretegyezménye szerinti 

kötelezettségvállalások teljesítése és a 
dohány- és kapcsolódó termékek belső 

piaca működésének elősegítése érdekében, 

az egészség védelmének magas szintjét 

alapul véve, különös tekintettel a 

fiatalokra. 

 

 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában: Ezen irányelv alkalmazásában: 

(1) függőséget okozó tulajdonság: egy 

anyag farmakológiai potenciálja, amellyel 

függőséget alakít ki, vagyis olyan állapotot, 

amely befolyásolja az egyén 

viselkedésének kontrollálására irányuló 

képességét, jellemzően valamilyen jutalom 

vagy a megvonási tünetek megszűnése 

következtében érzett megkönnyebbülés, 

illetve mindkettő által; 

(1) függőséget okozó tulajdonság: egy 

anyag farmakológiai potenciálja, amellyel 

függőséget alakít ki, vagyis olyan állapotot, 

amely befolyásolja az egyén 

viselkedésének kontrollálására irányuló 

képességét, jellemzően valamilyen jutalom 

vagy a megvonási tünetek megszűnése 

következtében érzett megkönnyebbülés, 

illetve mindkettő által; 

(2) adalékanyag: a dohánytermékben, a 

csomagolási egységben vagy bármely 

(2) adalékanyag: a dohánytermékben, a 

csomagolási egységben vagy bármely 



 

 

gyűjtőcsomagban lévő anyag a 

dohánylevelek és a dohánynövény más 

természetes vagy feldolgozatlan részei 

kivételével; 

gyűjtőcsomagban lévő anyag a 

dohánylevelek és a dohánynövény más 

természetes vagy feldolgozatlan részei 

kivételével;  

(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; 

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 

adalékanyag vagy adalékanyagok 

kombinációjának használatából adódó 

megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 

többek között a következőket: gyümölcs, 

fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 

mentol vagy vanília, amely a 

dohánytermék rendeltetésszerű 

felhasználása előtt vagy során 

megfigyelhető;  

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 

adalékanyag vagy adalékanyagok 

kombinációjának használatából adódó 

megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 

többek között a következőket: gyümölcs, 

fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 

mentol vagy vanília, amely a 

dohánytermék felhasználása előtt vagy 

során megfigyelhető;  

(5) rágódohány: rágásra szánt füst nélküli 

dohánytermék; 

(5) rágódohány: rágásra szánt füst nélküli 

dohánytermék; 

(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: 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; 

(7) cigaretta: égési folyamat során 

fogyasztott dohányrúd, melynek 

részletesebb meghatározását a 2011/64/EU 

tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése 

tartalmazza; 

(7) cigaretta: égési folyamat során 

fogyasztott dohányrúd, melynek 

részletesebb meghatározását a 2011/64/EU 

tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése 

tartalmazza; 

(8) szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 

kisebb méretű szivar; 

(8) szivarka: kisebb méretű szivar, 

melynek részletesebb meghatározását a 

2007/74/EK tanácsi irányelv 8. cikkének 

(1) bekezdése tartalmazza; 

(9) kombinált egészségügyi figyelmeztetés: 

az ezen irányelvben előírt egészségügyi 

figyelmeztetés, amely szöveges 

figyelmeztetés és megfelelő fénykép vagy 

illusztráció kombinációjából áll; 

(9) kombinált egészségügyi figyelmeztetés: 

az ezen irányelvben előírt egészségügyi 

figyelmeztetés, amely szöveges 

figyelmeztetés és megfelelő fénykép vagy 

illusztráció kombinációjából áll; 

(10) fogyasztó: az a természetes személy, 

aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 

szakmai tevékenységén kívül eső célok 

érdekében jár el; 

(10) fogyasztó: az a természetes személy, 

aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 

szakmai tevékenységén kívül eső célok 

érdekében jár el; 



 

 

(11) nemzetközi dimenziójú távértékesítés: 

távértékesítési szolgáltatás, ahol a 

fogyasztó a termék megrendelésének 

időpontjában egy olyan tagállamban 

tartózkodik, amely nem a kiskereskedelmi 

egység székhelye szerinti tagállam vagy 

harmadik ország; egy kiskereskedelmi 

egység az alábbi feltételek teljesülése 

esetén tekinthető egy adott tagállamban 

székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 

egységnek: 

(11) nemzetközi dimenziójú távértékesítés: 

távértékesítési szolgáltatás, ahol a 

fogyasztó a termék megrendelésének 

időpontjában egy olyan tagállamban 

tartózkodik, amely nem a kiskereskedelmi 

egység székhelye szerinti tagállam vagy 

harmadik ország; egy kiskereskedelmi 

egység az alábbi feltételek teljesülése 

esetén tekinthető egy adott tagállamban 

székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 

egységnek: 

a) természetes személy esetén: ha a 

természetes személy vállalkozásának 

telephelye az adott tagállamban található; 

a) természetes személy esetén: ha a 

természetes személy vállalkozásának 

telephelye az adott tagállamban található; 

b) más esetben: ha létesítő okirat szerinti 

székhelye, központi ügyvitele vagy 

telephelye – beleértve fióktelepet, 

ügynökséget vagy bármely más 

létesítményt – az adott tagállamban 

található;  

b) más esetben: ha létesítő okirat szerinti 

székhelye, központi ügyvitele vagy 

telephelye – beleértve fióktelepet, 

ügynökséget vagy bármely más 

létesítményt – az adott tagállamban 

található;  

(12) kibocsátás: olyan anyagok, amelyek a 

dohánytermék rendeltetés szerinti 

felhasználása során szabadulnak fel, mint 

például a füstben előforduló anyagok vagy 

a füstnélküli dohánytermékek felhasználása 

során felszabaduló anyagok; 

(12) kibocsátás: olyan anyagok, amelyek a 

dohánytermék rendeltetés szerinti 

felhasználása során szabadulnak fel, mint 

például a füstben előforduló anyagok vagy 

a füstnélküli dohánytermékek felhasználása 

során felszabaduló anyagok; 

(13) ízesítés: aromát és/vagy ízt kölcsönző 

adalékanyag; 

(13) ízesítés: aromát és/vagy ízt kölcsönző 

adalékanyag; 

(14) egészségügyi figyelmeztetés: az ezen 

irányelvben előírt figyelmeztetés, beleértve 

a szöveges figyelmeztetést, a kombinált 

egészségügyi figyelmeztetést, az általános 

figyelmeztetést és a tájékoztató üzeneteket; 

(14) egészségügyi figyelmeztetés: az ezen 

irányelvben előírt figyelmeztetés, beleértve 

a szöveges figyelmeztetést, a kombinált 

egészségügyi figyelmeztetést, az általános 

figyelmeztetést és a tájékoztató üzeneteket; 

(15) dohányzási célú 

gyógynövénytermékek: növény- vagy 

gyógynövényalapú termék, amely nem 

tartalmaz dohányt, és fogyasztása égési 

folyamat során történik; 

(15) dohányzási célú gyógynövénytermék: 

növény- vagy gyógynövényalapú termék, 

amely nem tartalmaz dohányt, és 

fogyasztása égési folyamat során történik; 

(16) dohány- és kapcsolódó termékek 

importja: ilyen termékeknek az Unió 

területére történő belépése, kivéve, ha e 

termékeket az Unóba történő belépésük 

során vámfelfüggesztési eljárás vagy 

intézkedés hatálya helyezik, valamint a 

rájuk vonatkozó vámfelfüggesztési eljárás 

vagy intézkedés hatályának megszűnése; 

(16) dohány- és kapcsolódó termékek 

importja: ilyen termékeknek az Unió 

területére történő belépése, kivéve, ha e 

termékeket az Unóba történő belépésük 

során vámfelfüggesztési eljárás vagy 

intézkedés hatálya helyezik, valamint a 

rájuk vonatkozó vámfelfüggesztési eljárás 

vagy intézkedés hatályának megszűnése; 



 

 

(17) dohány- és kapcsolódó termékek 

importőre: az Unió területére behozott 

dohány- és kapcsolódó termékek 

tulajdonosa vagy az azok felett 

rendelkezési jogokkal bíró személy; 

(17) dohány- és kapcsolódó termékek 

importőre: az Unió területére behozott 

dohány- és kapcsolódó termékek 

tulajdonosa vagy az azok felett 

rendelkezési jogokkal bíró személy; 

(18) összetevő: adalékanyag, dohány 

(dohánylevelek és a dohánynövény más 

természetes, feldolgozott vagy 

feldolgozatlan részei, beleértve az 

expandált és a visszanyert dohányt), 

valamint a kész dohánytermékben jelen 

lévő anyagok, beleértve a papírt, a 

füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 

és a ragasztóanyagokat is; 

(18) összetevő: adalékanyag, dohány, 

valamint a kész dohánytermékben jelen 

lévő anyagok, beleértve a papírt, a 

füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 

és a ragasztóanyagokat is; 

 (18a) dohány: a dohánynövény levelei és 

más, feldolgozott vagy feldolgozatlan 

természetes részei, beleértve az expandált 

és a visszanyert dohányt; 

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 

hozam: a dohánytermékben található, 

grammban mért adott anyag megengedhető 

maximális tartalma vagy kibocsátása 

(beleértve a nullát); 

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 

hozam: a dohánytermékben található, 

grammban mért adott anyag megengedhető 

maximális tartalma vagy kibocsátása 

(beleértve a nullát); 

(20) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: 

az orron át alkalmazott füst nélküli 

dohánytermék; 

(20) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: 

az orron át alkalmazott füst nélküli 

dohánytermék; 

(21) nikotin: a nikotinalkaloid-tartalom; (21) nikotin: a nikotinalkaloid-tartalom; 

(22) nikotintartalmú termékek: belélegzés 

vagy felszívódás útján vagy más formában 

fogyasztott termék, amelyhez a gyártás 

során nikotint adnak, vagy amelyhez a 

felhasználó a fogyasztás előtt vagy során 

maga ad nikotint; 

(22) nikotintartalmú termékek: belélegzés 

vagy felszívódás útján vagy más formában 

fogyasztott termék, amelyhez a gyártás 

során nikotint adnak, vagy amelyhez a 

felhasználó a fogyasztás előtt vagy során 

maga ad nikotint; 

(23) a dohánytermékek új kategóriái: a 

cigaretta, cigarettasodrásra szánt 

dohánytermék, pipadohány, vízipipa-

dohány, szivar, szivarka, rágódohány, 

tüsszentésre szolgáló dohánytermék 

(tubák) vagy szájon át fogyasztott 

dohánytermékek kategóriájától eltérő 

dohánytermék, amelyeket az irányelv 

hatályba lépését követően hoznak 

forgalomba; 

(23) a dohánytermékek új kategóriái: a 

cigaretta, cigarettasodrásra szánt 

dohánytermék, pipadohány, 

vízipipadohány, szivar, szivarka, 

rágódohány, tüsszentésre szolgáló 

dohánytermék (tubák) vagy szájon át 

fogyasztott dohánytermékek kategóriájától 

eltérő dohánytermék, amelyeket az 

irányelv hatálybalépését követően hoznak 

forgalomba; 

(24) gyűjtőcsomag: olyan csomag, 

amelyben a termékeket forgalomba hozzák, 

és amely egy vagy több csomagolási 

(24) gyűjtőcsomag: olyan csomag, 

amelyben a termékeket forgalomba hozzák, 

és amely egy vagy több csomagolási 



 

 

egységet tartalmaz; az átlátszó 

csomagolóanyagok nem tekinthetők 

gyűjtőcsomagnak; 

egységet tartalmaz; az átlátszó 

csomagolóanyagok nem tekinthetők 

gyűjtőcsomagnak; 

 (24a) szállítási gyűjtőcsomag: bármilyen, 

több csomagolási egységet tartalmazó 

csomag, amelyben a dohánytermékeket a 

gyártóktól a következő gazdasági 

szereplőkhöz szállítják a forgalomba 

hozatal előtt, például karton, gyűjtőkarton 

és raklap; 

(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 is; nemzetközi dimenziójú 

távértékesítés esetén a terméket a fogyasztó 

tartózkodása szerinti tagállamban 

forgalomba hozott terméknek tekintik; 

(26) pipadohány: égési folyamat során 

fogyasztott dohány, amelyet kizárólag 

pipában való felhasználásra szántak; 

(26) pipadohány: égési folyamat során 

fogyasztott dohány, amelyet kizárólag 

pipában való felhasználásra szántak; 

 (26a) vízipipadohány: kizárólag 

vízipipában való felhasználásra szánt 

dohány; 

(27) kiskereskedelmi egység: olyan 

kereskedelmi egység, amelyben a 

dohánytermékeket – akár természetes 

személy által – forgalomba hozzák; 

(27) kiskereskedelmi egység: olyan 

kereskedelmi egység, amelyben a 

dohánytermékeket – akár természetes 

személy által – forgalomba hozzák; 

(28) cigarettasodrásra szánt dohánytermék: 

olyan dohány, amelyet fogyasztók vagy 

kiskereskedelmi egységek 

cigarettakészítésre használhatnak; 

(28) cigarettasodrásra szánt dohánytermék: 

olyan dohány, amelyet fogyasztók vagy 

kiskereskedelmi egységek 

cigarettakészítésre használhatnak; 

(29) füstnélküli dohánytermék: olyan 

dohánytermék, amelynek a felhasználása 

nem jár égési folyamattal, beleértve a 

rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló 

dohányterméket és a szájon át fogyasztott 

dohánytermékeket; 

(29) füstnélküli dohánytermék: olyan 

dohánytermék, amelynek a felhasználása 

nem jár égési folyamattal, beleértve a 

rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló 

dohányterméket és a szájon át fogyasztott 

dohánytermékeket; 

(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 

(30) a körülmények jelentős megváltozása: 

valamely termékkategória (pl. pipadohány, 

szivar, szivarka) értékesítési volumenében 

bekövetkezett, legalább 10%-os növekedés, 

amely legalább öt 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; 

fogyasztói csoportok körében az 

elterjedtség legalább 5%-os növekedése 

legalább öt tagállamban az adott 

termékcsoportban, [az irányelv 

elfogadásakor meghatározandó időpont]-i 

Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 

az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 

alapján; 

(31) kátrány: nikotinmentes száraz 

füstkondenzátum; 

(31) kátrány: nikotinmentes száraz 

füstkondenzátum; 

(32) szájon át fogyasztott dohánytermék: 

minden szájon át fogyasztott termék, 

kivéve a belélegzésre és rágásra szántakat, 

amely részben vagy teljes egészében 

dohányból készült, porított vagy szemcsés 

szerkezetű vagy e formák kombinációiból 

áll, különösen az olyan termék, amelyet 

zacskós kiszerelésben vagy légáteresztő 

zacskókban hoznak forgalomba; 

(32) szájon át fogyasztott dohánytermék: 

minden szájon át fogyasztott termék, 

kivéve a belélegzésre és rágásra szántakat, 

amely részben vagy teljes egészében 

dohányból készült, porított vagy szemcsés 

szerkezetű vagy e formák kombinációiból 

áll, különösen az olyan termék, amelyet 

zacskós kiszerelésben vagy légáteresztő 

zacskókban hoznak forgalomba; 

  

(33) dohányzásra szánt dohánytermék: a 

füst nélküli dohányterméktől eltérő 

dohánytermék; 

(33) dohányzásra szánt dohánytermék: a 

füst nélküli dohányterméktől eltérő 

dohánytermék; 

(34) dohánytermék: olyan termék, amelyet 

fogyasztók általi felhasználás céljából 

gyártanak, még abban az esetben is, ha 

csupán részben tartalmaz dohányt, akár 

géntechnológiával módosított formában, 

akár nem;  

(34) dohánytermék: olyan termék, amelyet 

fogyasztók általi felhasználás céljából 

gyártanak, még abban az esetben is, ha 

csupán részben tartalmaz dohányt, akár 

géntechnológiával módosított formában, 

akár nem;  

(35) toxicitás: az adott anyag által az 

emberi szervezetben potenciálisan okozott 

káros hatás mértéke, beleértve a bizonyos 

idő bekövetkeztével, megismételt vagy 

folyamatos fogyasztás vagy expozíció 

folyamán okozott hatásokat; 

(35) toxicitás: az adott anyag által az 

emberi szervezetben potenciálisan okozott 

káros hatás mértéke, beleértve a bizonyos 

idő bekövetkeztével, megismételt vagy 

folyamatos fogyasztás vagy expozíció 

folyamán okozott hatásokat; 

(36) csomagolási egység: a forgalomba 

hozott legkisebb egyedi csomag. 

(36) csomagolási egység: a forgalomba 

hozott legkisebb egyedi csomag. 

 (36a) passzív dohányzás: cigaretta vagy 

szivar égéséből származó, illetve egy vagy 

több dohányos által kifújt füst akaratlan 

belégzése. 

 

Módosítás   89, és 149 

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 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 

cigaretta egyéb kibocsátására 

megállapított megengedett legnagyobb 

hozamról és a cigarettától 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 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A cigaretta kátránytartalmát az ISO 

4387, nikotintartalmát az ISO 10315, míg 

szénmonoxid-tartalmát az ISO 8454 

szabvány módszereivel kell mérni. 

(1) A cigaretta kátránytartalmát az ISO 

4387, nikotintartalmát az ISO 10315, míg 

szén-monoxid-tartalmát az ISO 8454 

szabvány módszereivel kell mérni. 

A kátrány- és nikotintartalom pontosságát 

az ISO 8243 szabványnak megfelelően kell 

ellenőrizni.  

A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-

tartalom pontosságát az ISO 8243 

szabványnak megfelelően kell ellenőrizni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett mérést az 

érintett tagállam illetékes hatóságai által 

engedélyezett és felügyelt vizsgálati 

laboratóriumokban kell elvégezni vagy 

hitelesíteni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett mérést az 

érintett tagállam illetékes hatóságai által 

engedélyezett és felügyelt független 

vizsgálati laboratóriumokban kell 

elvégezni vagy hitelesíteni. 

A tagállamok megküldik a Bizottságnak az 

általuk engedélyezett laboratóriumok 

listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 

kritériumokat alkalmaztak azok 

engedélyezése során, milyen módszerrel 

felügyelik azokat, és változás esetén a listát 

aktualizálják . A Bizottság a tagállamok 

által megadott, jóváhagyott laboratóriumok 

listáját nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 

A tagállamok megküldik a Bizottságnak az 

általuk engedélyezett laboratóriumok 

listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 

kritériumokat alkalmaztak azok 

engedélyezése során, milyen módszerrel 

felügyelik azokat, és változás esetén a listát 

aktualizálják. A Bizottság a tagállamok 

által megadott, jóváhagyott laboratóriumok 

listáját nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.  

 (2a) A dohánycégek által szolgáltatott 

eredmények hitelességét rendszeresen meg 

kell vizsgálni az érintett tagállam illetékes 

hatóságai által felügyelt független 

vizsgálati laboratóriumokban. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 

mérési módszerének kiigazítására, a 

tudományos és technikai fejlemények és a 

nemzetközileg megállapított szabványok 

figyelembevételével. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 

mérési módszerének kiegészítésére vagy 

módosítására, a tudományos és technikai 

fejlemények és a nemzetközileg 

megállapított szabványok 

figyelembevételével. 

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 

cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 

cigarettától eltérő dohánytermékek 

kibocsátásának mérésére alkalmazott 

módszerekről. Ezen módszerek alapján és 

figyelembe véve a tudományos és 

technikai fejleményeket, illetve 

változásokat, valamint a nemzetközileg 

megállapított szabványokat, a Bizottság 

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 

cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 

cigarettától eltérő dohánytermékek 

kibocsátásának mérésére alkalmazott 

módszerekről. A Bizottság a 22. cikk 

szerint felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el a keretegyezmény 

részes felei vagy a WHO által 

megállapított módszerek uniós jogba való 



 

 

felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 

szerint felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el a mérési módszerek 

elfogadása és kiigazítása érdekében. 

beépítése érdekében. 

 4a. Az egyéb, dohányzásra szánt 

dohánytermékek tekintetében feltüntetett 

egyéb kibocsátások pontosságát az ISO 

8243 szabvánnyal összhangban ellenőrzik. 

 

 

Módosítás  91, 92 és 49 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok a dohánytermékek 

gyártóit és importőreit kötelezik arra, hogy 

nyújtsanak be egy listát az illetékes 

hatóságaikhoz a dohánytermékek 

gyártásában felhasznált valamennyi 

összetevőről és azok mennyiségeiről, 

valamint a kibocsátásról és a hozamról 

márkanevenként és típusonként. A gyártók 

vagy importőrök tájékoztatják továbbá az 

érintett tagállam illetékes hatóságát arról, 

ha a termék összetétele módosul, ami 

befolyásolja az e cikk értelmében 

szolgáltatott információkat. Az e cikk 

értelmében előírt információkat az új vagy 

módosított dohánytermék forgalomba 

hozatalát megelőzően kell benyújtani. 

(1) A tagállamok a dohánytermékek 

gyártóit és importőreit kötelezik arra, hogy 

nyújtsanak be egy listát az illetékes 

hatóságaikhoz a dohánytermékek 

gyártásában felhasznált valamennyi 

összetevőről és azok mennyiségeiről, 

valamint a rendeltetésszerű 

felhasználásból származó kibocsátásról és 

hozamról márkanevenként és típusonként. 

A gyártók vagy importőrök tájékoztatják 

továbbá az érintett tagállam illetékes 

hatóságát arról, ha a termék összetétele 

módosul, ami befolyásolja az e cikk 

értelmében szolgáltatott információkat. Az 

e cikk értelmében előírt információkat az 

új vagy módosított dohánytermék 

forgalomba hozatalát megelőzően kell 

benyújtani. 

A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 

megindokolja, miért kell az egyes 

összetevőket az adott dohánytermékekhez 

adni. A lista megadja státuszukat, beleértve 

azt, hogy az összetevőket a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló, 2006. december 18-i 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerint regisztrálták-e, 

valamint az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 

A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 

megindokolja, miért kell az egyes 

összetevőket az adott dohánytermékekhez 

adni. A lista megadja státuszukat, beleértve 

azt, hogy az összetevőket a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH)47 szóló, 2006. december 18-i 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerint regisztrálták-e, 

valamint az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 



 

 

1272/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet szerinti besorolásukat. A 

felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 

összetevőknek az elégetett vagy el nem 

égetett formáira vonatkozó mindazokat a 

toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó 

vagy importőr rendelkezésére állnak, 

különös tekintettel azoknak a fogyasztók 

egészségére gyakorolt hatására, figyelembe 

véve többek között bármely, függőséget 

okozó hatást. A felsorolást a termékben 

található egyes összetevők súlyának 

csökkenő sorrendjében kell összeállítani. A 

kátrányra, nikotinra és szén-monoxidra 

vonatkozó adatok, valamint a 4. cikk (4) 

bekezdésében említett kibocsátási adatok 

kivételével a gyártók és importőrök 

megadják az alkalmazott mérési 

módszereket. A tagállamok emellett 

előírhatják a gyártók vagy az importőrök 

számára, hogy az illetékes nemzeti hatóság 

által megkövetelt vizsgálatoktól eltérő 

vizsgálatokat is végezzenek annak 

érdekében, hogy értékeljék az anyagoknak 

az egészségre gyakorolt hatását, 

figyelembe véve többek között függőséget 

okozó tulajdonságukat és toxicitásukat. 

1272/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet48 szerinti besorolásukat. A 

felsoroláshoz adott esetben mellékelni kell 

ezeknek az összetevőknek az elégetett vagy 

el nem égetett formáira vonatkozó 

mindazokat a toxikológiai adatokat is, 

amelyek a gyártó vagy importőr 

rendelkezésére állnak, és amelyek legalább 

elegendőek az adott anyagok 

1272/2008/EK rendelet szerinti 

osztályozásához, különös tekintettel 

azoknak a fogyasztók egészségére 

gyakorolt hatására, figyelembe véve többek 

között bármely, függőséget okozó hatást. A 

felsorolást a termékben található egyes 

összetevők súlyának csökkenő 

sorrendjében kell összeállítani. A 

kátrányra, nikotinra és szén-monoxidra 

vonatkozó adatok, valamint a 4. cikk (4) 

bekezdésében említett kibocsátási adatok 

kivételével a gyártók és importőrök 

megadják az alkalmazott mérési 

módszereket. A tagállamok emellett 

előírhatják a gyártók vagy az importőrök 

számára, hogy az illetékes nemzeti hatóság 

által megkövetelt vizsgálatoktól eltérő 

vizsgálatokat is végezzenek annak 

érdekében, hogy értékeljék az anyagoknak 

az egészségre gyakorolt hatását, 

figyelembe véve többek között függőséget 

okozó tulajdonságukat és toxicitásukat.  

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint benyújtott információk 

terjesztését az erre a célra létrehozott, a 

nyilvánosság számára hozzáférhető 

weboldalon biztosítják. Ennek során a 

tagállamok kellő mértékben figyelembe 

veszik az üzleti titkot képező információk 

védelmének szükségességét. 

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint benyújtott információk 

terjesztését a nyilvánosság számára 

hozzáférhető weboldalon biztosítják. 

Ennek során a tagállamok kellő mértékben 

figyelembe veszik az üzleti titkot képező 

információk védelmének szükségességét. 

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

révén megállapítja és szükség esetén 

aktualizálja az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott információk benyújtásának 

formátumát. E végrehajtási jogi aktusokat a 

21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárással kell elfogadni. 

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

révén megállapítja és szükség esetén 

aktualizálja az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott információk benyújtásának 

formátumát. E végrehajtási jogi aktusokat a 

21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárással kell elfogadni. 

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 

importőrök számára, hogy nyújtsanak be a 

piackutatásra és a különböző fogyasztói 

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 

importőrök számára, hogy nyújtsák be a 

piackutatásra és a különböző fogyasztói 



 

 

csoportok – beleértve a fiatalokat – 

preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 

és kibocsátással kapcsolatos, rendelkezésre 

álló belső és külső tanulmányokat. A 

tagállamok előírják továbbá a gyártók és az 

importőrök számára, hogy 

terméktípusonkénti és tagállami bontásban 

tegyenek évente jelentést az értékesítési 

volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 

első év az ezen irányelv hatálybalépésének 

évét követő teljes naptári év. A tagállamok 

adott esetben alternatív vagy további 

értékesítési adatokat adnak meg annak 

biztosítása érdekében, hogy az ezen 

bekezdésben előírt, az értékesítési 

volumenre vonatkozó információk 

megbízhatók és hiánytalanok legyenek. 

csoportok – beleértve a fiatalokat és a 

krónikus erős dohányosokat – 

preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 

és a kibocsátással kapcsolatos, 

rendelkezésre álló belső és külső 

tanulmányokat, valamint az új termékek 

bevezetése előtt végzett piackutatások 

összefoglalóit. A tagállamok előírják 

továbbá a gyártók és az importőrök 

számára, hogy terméktípusonkénti és 

tagállami bontásban tegyenek évente 

jelentést az értékesítési volumenről 

(szálanként vagy kg-ban); az első év az 

ezen irányelv hatálybalépésének évét 

követő teljes naptári év. A tagállamok adott 

esetben alternatív vagy további értékesítési 

adatokat adnak meg annak biztosítása 

érdekében, hogy az ezen bekezdésben 

előírt, az értékesítési volumenre vonatkozó 

információk megbízhatók és hiánytalanok 

legyenek. 

(5) Az e cikk szerint a tagállamok számára, 

illetve a tagállamok által benyújtandó 

adatokat és információkat elektronikus 

formában kell megadni. A tagállamok 

elektronikus formában tárolják az 

információkat, és biztosítják, hogy azokhoz 

a Bizottság folyamatosan hozzáférjen. Más 

tagállamok indokolt kérelem esetén 

férhetnek hozzá ezen információkhoz. A 

tagállamok és a Bizottság biztosítják a 

kereskedelmi titkok és más, bizalmas 

jellegű információk bizalmas kezelését. 

(5) Az e cikk szerint a tagállamok számára, 

illetve a tagállamok által benyújtandó 

adatokat és információkat elektronikus 

formában kell megadni. A tagállamok 

elektronikus formában tárolják az 

információkat, és biztosítják, hogy azokhoz 

a Bizottság folyamatosan hozzáférjen. Más 

tagállamok indokolt kérelem esetén 

férhetnek hozzá ezen információkhoz. A 

tagállamok és a Bizottság biztosítják a 

kereskedelmi titkok és más, bizalmas 

jellegű információk bizalmas kezelését. 

 (5a) A Bizottság elemzi az e cikk alapján 

rendelkezésre bocsátott információkat 

(különös tekintettel az összetevők 

addiktivitásával és toxicitásával 

kapcsolatos információkra, a 

piackutatásra és az értékesítési adatokra), 

és rendszeres jelentést készít az Európai 

Parlament és a Tanács számára, 

összefoglalva a fő megállapításokat.  

 (5b) Az e cikkel összhangban gyűjtött 

információkat figyelembe kell venni az 

adalékanyagoknak a 6. cikk (10a) 

bekezdése szerinti engedélyezésénél.  

(6) A tagállamok által a számukra e cikk 

értelmében benyújtott információk 

(6) A tagállamok által a számukra e cikk 

értelmében benyújtott információk 



 

 

kézhezvételéért, kezeléséért, elemzéséért és 

közzétételéért felszámított díjak – 

amennyiben van ilyen – nem haladhatják 

meg az e tevékenységekhez rendelhető 

költséget. 

kézhezvételéért, kezeléséért, elemzéséért és 

közzétételéért arányos díjakat 

számíthatnak fel. 

 

 

Módosítás  50, 87 és 95 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megtiltják a jellegzetes 

ízesítésű dohánytermékek forgalomba 

hozatalát. 

(1) A dohánytermékekben csak olyan 

adalékanyagok alkalmazhatók, amelyeket 

ezen irányelvnek megfelelően 

engedélyeztek. Az engedélyezett 

adalékanyagok listáját a [-I.] melléklet 

tartalmazza. A listában feltüntetésre 

kerülnek az engedélyezett adalékanyagok 

alkalmazására vonatkozó feltételek is. Az 

ezen irányelv [-I.] mellékletében fel nem 

sorolt vagy a benne rögzített feltételeknek, 

illetve korlátozásoknak nem megfelelően 

alkalmazott adalékanyagokat tartalmazó 

dohánytermékek forgalomba hozatala 

tilos. 

 Nem engedélyezhetők az alábbi 

adalékanyagok:  

 a) vitaminok és egyéb olyan 

adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 

keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 

élettani hatása van, vagy az egészséget 

kevésbé veszélyezteti; 

 b) koffein, taurin és egyéb olyan 

adalékanyagok és élénkítő hatású 

vegyületek, amelyekhez az energia és a 

vitalitás képzete társul;  

 c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 

adalékanyagok; 

 d) az 1272/2008/EK rendelet értelmében a 

veszélyes anyagként való osztályozás 

kritériumainak megfelelő, vagy égetéskor 

ilyen anyagok keletkezését eredményező 

adalékanyagok;  



 

 

 e) az alkalmazásukkor esetlegesen 

jellegzetes ízt adó adalékanyagok;  

 f) a dohánytermék mérgező vagy 

függőséget okozó hatását a fogyasztás 

szakaszában megnövelő adalékanyagok. 

 Az előző albekezdés e) pontjának sérelme 

nélkül, a megengedett legmagasabb 

értékek rögzítése mellett az 

adalékanyag(ok) engedélyezhető(k), 

amennyiben az adott adalékanyag vagy az 

adalékanyagok kombinációja csak egy 

bizonyos szintet vagy koncentrációt 

meghaladva ad jellegzetes ízt.  

 A második albekezdés f) pontjának 

sérelme nélkül, a megengedett 

legmagasabb értékek – standard 

biztonsági ráhagyással történő – rögzítése 

mellett az adott adalékanyag 

engedélyezhető, amennyiben az csak egy 

bizonyos szintet vagy koncentrációt 

meghaladva növeli meg a fogyasztás 

szakaszában a dohánytermék mérgező 

vagy függőséget okozó hatását. 

A tagállamok nem tiltják meg a 

dohánytermékek előállításához 

nélkülözhetetlen adalékanyagok 

használatát, amennyiben ezek az 

adalékanyagok nem eredményeznek 

jellegzetes ízesítésű terméket. 

A dohánytermékek előállításához 

nélkülözhetetlen adalékanyagok 

engedélyezhetők, amennyiben ezek az 

adalékanyagok nem eredményeznek 

jellegzetes ízesítésű terméket. A 

cukorösszetevőnek a dohánytermékekbe 

való, a dohánylevélben annak levágása 

előtt meglévő szintet meg nem haladó 

visszanyerése nem tekintendő jellegzetes 

ízt adó eljárásnak. 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 

bekezdés alapján meghozott 

intézkedésekről. 

 

(2) A Bizottság egy tagállam kérésére 

meghatározza vagy saját hatáskörében 

végrehajtási jogi aktusok útján 

meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 

a (1) bekezdés hatálya alá tartozik-e. E 

végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 

említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 

elfogadni. 

 

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. 

(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. 

 

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 

adalékanyagok használatát a 

dohánytermékekben: 

 

a) vitaminok és egyéb olyan 

adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 

keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 

élettani hatása van, vagy az egészséget 

kevésbé veszélyezteti, vagy 

 

b) koffein, taurin és egyéb olyan 

adalékanyagok és élénkítő hatású 

vegyületek, amelyekhez az energia és a 

vitalitás képzete társul, vagy 

 

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 

adalékanyagok. 

 

(5) A tagállamok megtiltják az 

ízesítőanyagok használatát a 

dohánytermékek részeiben, pl. a 

szűrőkben, papírokban, csomagokban, 

kapszulákban, illetve az íz vagy füst 

intenzitásának megváltoztatását lehetővé 

tevő bármely technikai megoldás 

alkalmazását. A szűrők és kapszulák 

dohányt nem tartalmazhatnak. 

(5) Tilos az ízesítőanyagok használata a 

dohánytermékek részeiben, pl. a 

szűrőkben, papírokban, csomagokban, 

kapszulákban, illetve az íz vagy füst 

intenzitásának megváltoztatását lehetővé 

tevő bármely technikai megoldás 

alkalmazása. A szűrők és kapszulák 

dohányt nem tartalmazhatnak. 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 

1907/2006/EK rendeletben foglalt 

előírásokat vagy feltételeket a 

dohánytermékekre megfelelően 

 



 

 

alkalmazzák.  

(7) A tagállamok – tudományos 

bizonyítékok alapján – megtiltják az 

adalékanyagokat olyan mennyiségben 

tartalmazó dohánytermékek forgalomba 

hozatalát, amelyek a fogyasztás 

szakaszában a dohánytermék mérgező 

vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 

módon megnövelik. 

 

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 

bekezdés alapján meghozott 

intézkedésekről. 

 

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 

meghatározza vagy saját hatáskörében 

végrehajtási jogi aktus útján 

meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 

a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 

cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni, és 

a legújabb tudományos bizonyítékokon 

kell alapulniuk. 

 

(9) Abban az esetben, ha a (7) és (8) 

bekezdés alkalmazása során szerzett 

tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 

bizonyos adalékanyag vagy annak 

bizonyos mennyisége a fogyasztás 

szakaszában a dohánytermék mérgező 

vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 

módon megnöveli, a Bizottság 

felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az ilyen adalékanyagok 

megengedett legmagasabb értékekének 

megállapítására. 

 

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 

szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 

dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 

mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 

foglalt tilalmak alól. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 

szerint felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el e mentesség 

visszavonására, amennyiben a Bizottság 

jelentése megállapítja, hogy a 

körülményekben jelentős változást történt. 

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 

szánt dohánytermékektől és a 

vízipipadohánytól eltérő dohánytermékek 

mentesülnek az (1) bekezdés második 

albekezdésének e) pontja és az (5) 
bekezdés alkalmazása 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 változás történt. 



 

 

 (10a) Az egyes adalékanyagok 

engedélyeztetése érdekében a gyártók és 

az importőrök kérelmet intéznek a 

Bizottsághoz. A kérelemhez csatolni kell a 

következő adatokat: 

 a) a kérelmező neve vagy cégneve és 

állandó lakcíme/székhelye; 

 b) az adalékanyag kémiai neve; 

 c) az adalékanyag funkciója és a 

cigarettánkénti maximálisan alkalmazott 

mennyisége; 

 d) annak tudományos adatokkal 

alátámasztott egyértelmű bizonyítéka, 

hogy az adalékanyagra nem vonatkozik az 

e cikkben felsorolt egyik kizáró kritérium 

sem. 

 A Bizottság megkérdezheti a megfelelő 

tudományos bizottságot, hogy az adott 

adalékanyagra alapesetben vagy bizonyos 

koncentráció felett vonatkozik-e az e 

cikkben felsorolt valamely kizáró 

kritérium. A Bizottság a kérelem 

beérkezését követően határoz a 

kérelemről. 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 22. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az adalékanyagok – adott 

esetben a megengedett legmagasabb 

értékük rögzítése melletti – engedélyezése 

és az [-I.] melléklet ennek megfelelő 

módosítása céljából. 

 (10b) A mentol ezen irányelv 

közzétételének időpontjában ismert 

valamennyi kereskedelmi forgalomban 

lévő formája a 25. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott időponttól számított 5 évig 

mentes a 6. cikk alkalmazása alól. 

 (10c) Ezért a szájon át fogyasztott 

dohányra („snus”) mentességet kell adni 

ezen irányelv rendelkezései alól. 

 (10d) Ez a cikk nem érinti az 

1907/2006/EK rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek vagy az 1907/2006/EK 

rendelet szerint meghatározott 

feltételeknek a dohánytermékekre való 



 

 

alkalmazását. 

 (10e) Ezt a cikket …-tól/-től* kell 

alkalmazni. 

 _______________ 

 * Ezen irányelv hatálybalépésének 

időpontja után 36 hónappal. 

 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A dohánytermék minden csomagolási 

egységén és bármely külső csomagoláson 

egészségügyi figyelmeztetésnek kell 

szerepelnie annak a tagállamnak a 

hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 

a terméket forgalomba hozzák. 

(1) A dohánytermék minden csomagolási 

egységén és bármely gyűjtőcsomagon 

egészségügyi figyelmeztetésnek kell 

szerepelnie annak a tagállamnak a 

hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 

a terméket forgalomba hozzák. 

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 

számukra fenntartott teljes felületet el kell 

foglalniuk, és azokhoz nem lehet 

megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni 

vagy azokra bármely formában hivatkozni. 

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 

számukra fenntartott teljes felületet el kell 

foglalniuk, és azokhoz nem lehet 

megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni 

vagy azokra bármely formában hivatkozni. 

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 

grafikai egységességének és láthatóságának 

biztosítása érdekében azokat 

eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 

kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 

semmilyen módon nem lehet eltakarni 

vagy megszakítani, például adó- és 

zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 

nyomon követésre szolgáló jelek, 

biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 

doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 

csomagolási egység felnyitásakor. 

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 

grafikai egységességének és láthatóságának 

biztosítása érdekében azokat 

eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 

kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 

semmilyen módon nem lehet eltakarni 

vagy megszakítani, például adó- és 

zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 

nyomon követésre szolgáló jelek, 

biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 

doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 

csomagolási egység felnyitásakor. A 

cigarettáktól, a cigarettasodrásra szánt 

dohánytermékektől, a vízipipadohánytól 

és a füstnélküli dohánytermékektől eltérő 

dohánytermékek esetén az egészségügyi 

figyelmeztetések öntapadó címke 

segítségével is elhelyezhetők, amennyiben 

az nem távolítható el. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az (4) A tagállamok biztosítják, hogy az 



 

 

egészségügyi figyelmeztetések a 

csomagolási egységek fő felületén és 

bármely gyűjtőcsomagon teljes mértékben 

láthatóak legyenek, tehát azokat részben 

vagy egészen nem takarhatja el, illetve nem 

szakíthatja meg semmilyen csomagolás, 

tasak, doboz vagy egyéb eszköz, amikor a 

dohánytermék forgalomba kerül. 

egészségügyi figyelmeztetések a 

csomagolási egységek minden oldalának 

látómezejében és bármely gyűjtőcsomagon 

teljes mértékben láthatóak legyenek, tehát 

azokat részben vagy egészen nem 

takarhatja el, illetve nem szakíthatja meg 

semmilyen csomagolás, tasak, doboz vagy 

egyéb eszköz, amikor a dohánytermék 

forgalomba kerül. 

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések 

semmilyen módon nem takarhatják el, 

illetve nem szakíthatják meg az adó- és 

zárjegyeket, árcédulákat, árukövetésre és 

nyomon követésre szolgáló jeleket vagy 

biztonsági elemeket a csomagolási 

egységeken. 

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések 

semmilyen módon nem takarhatják el, 

illetve nem szakíthatják meg az adó- és 

zárjegyeket, árcédulákat, árukövetésre és 

nyomon követésre szolgáló jeleket vagy 

biztonsági elemeket a csomagolási 

egységeken. 

(6) A tagállamok nem növelhetik meg az 

egészségügyi figyelmeztetések méretét 

azáltal, hogy előírják az egészségügyi 

figyelmeztetések szegéllyel való 

keretezését. Az egészségügyi 

figyelmeztetések tényleges méretét annak a 

felületnek az alapján kell kiszámítani, 

amelyen azokat elhelyezik a csomagolási 

egység felnyitása előtt. 

(6) A tagállamok nem növelhetik meg az 

egészségügyi figyelmeztetések méretét 

azáltal, hogy előírják az egészségügyi 

figyelmeztetések szegéllyel való 

keretezését. Az egészségügyi 

figyelmeztetések tényleges méretét annak a 

felületnek az alapján kell kiszámítani, 

amelyen azokat elhelyezik a csomagolási 

egység felnyitása előtt. 

(7) A csomagolási egységek és bármely 

gyűjtőcsomag fogyasztókat célzó képeinek 

az Unióban meg kell felelniük e fejezet 

rendelkezéseinek. 

(7) A csomagolási egységek és bármely 

gyűjtőcsomag fogyasztókat célzó képeinek 

az Unióban meg kell felelniük e fejezet 

rendelkezéseinek. 

 (7a) A csomagolással kapcsolatos egyéb 

kérdések szabályozása nem tartozik ezen 

irányelv hatálya alá. 

 (7b) A csomagolási egység és az azt 

körülvevő gyűjtőcsomag nem tartalmazhat 

kedvezményt, ingyenes terjesztést, „egyet 

fizet, kettőt kap” vagy más hasonló jellegű 

ajánlatot kínáló nyomtatott utalványt az 

ezen irányelv hatálya alá tartozó 

dohánytermékekre vonatkozóan. 

 

 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 - 3 bekezdés 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A dohányzásra szánt dohánytermékek 

valamennyi csomagolási egységén és 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

általános figyelmezetést: 

(1) A dohányzásra szánt dohánytermékek 

valamennyi csomagolási egységén és 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

általános figyelmezetést: 

A dohányzás halált okoz – szokjon le most! A dohányzás halált okoz – szokjon le most! 

(2) A dohányzásra szánt dohánytermékek 

valamennyi csomagolási egységén és 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

tájékoztatást: 

(2) A dohányzásra szánt dohánytermékek 

valamennyi csomagolási egységén és 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

tájékoztatást: 

A dohányfüst több mint 70 rákkeltő 

anyagot tartalmaz. 

A dohányfüst több mint 70 rákkeltő 

anyagot tartalmaz. 

(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 figyelmeztetést és a 

tájékoztatást a csomagolási egységek 

oldalsó felületeire fehér háttérre, 

Helvetica betűtípussal, fekete színben, 

félkövéren szedve kell nyomtatni. A 

figyelmeztető feliratok szélességének 

legalább 20 mm-nek kell lennie. A 

cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 

esetében tasakos csomagolásnál a 

tájékoztatást arra a felületre kell nyomtatni, 

amely a csomagolási egység felnyitásakor 

válik láthatóvá; henger alakú 

csomagolásnál a figyelmeztetést a fedélre, 

téglatest alakú csomagolásnál pedig az 

oldalsó felületekre kell nyomtatni. Mind 

az általános figyelmezetésnek, mind a 

tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 

felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 

nyomtatták. 

 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés - b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az e cikkben említett egészségügyi 

figyelmeztetések elhelyezésének, 

formátumának, elrendezésének és 

tervezésének meghatározása, beleértve a 

betűtípust és a háttér színét. 

törölve 

 



 

 

Módosítás  168 és 181 

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 elülső mind 

hátsó oldala külső felületének, valamint 

minden gyűjtőcsomag felületének 65 %-át 

kitöltik; 

 

Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – g pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. magasság: legalább 64 mm. i. magasság: legalább 50 mm. 

 

Módosítás  100, 112, 141 és 182 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – g pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. szélesség: legalább 55 mm. ii. szélesség: legalább 52 mm. 

 

Módosítás  54  

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 és 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kombinált egészségügyi 

figyelmezetéseket három csoportra kell 

osztani, melyek évente váltakoznak. A 

tagállamok biztosítják, hogy minden 

kombinált egészségügyi figyelmezetés a 

lehetőségekhez mérten közel egyenlő 

gyakorisággal jelenjen meg valamennyi 

márka esetében.  

(2) A kombinált egészségügyi 

figyelmezetéseket három csoportra kell 

osztani, melyek évente váltakoznak. A 

tagállamok biztosítják, hogy az adott évben 

használható minden kombinált 

egészségügyi figyelmezetés a 

lehetőségekhez mérten közel egyenlő 

gyakorisággal jelenjen meg valamennyi 

márka esetében.  

 

Módosítás  101 



 

 

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 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés - d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 7. cikk (3) bekezdésétől eltérve 

azoknak a feltételeknek a meghatározása, 

amelyek mellett az egészségügyi 

figyelmeztetés oly módon tördelhető a 

csomagolási egységen, hogy a csomag 

felnyitásakor biztosítva maradjon a 

szöveg, a fényképek és a leszokást célzó 

információk grafikai sértetlensége és 

megfelelő láthatósága. 

törölve 

 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 - 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 

dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 

szánt dohánytermékek címkézése 

A cigarettáktól, a cigarettasodrásra szánt 

dohánytermékektől és a vízipipadohánytól 

eltérő, dohányzásra szánt dohánytermékek 

címkézése 

(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 

szánt dohánytermékektől eltérő, 

dohányzásra szánt dohánytermékek 

esetében mentességet kell adni a 8. cikk (2) 

bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 

a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 

figyelmeztetések feltüntetésének 

kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 

(1) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 

szánt dohánytermékektől és a 

vízipipadohánytól eltérő, dohányzásra 

szánt dohánytermékek esetében 

mentességet kell adni a 8. cikk (2) 

bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 

a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 

figyelmeztetések feltüntetésének 



 

 

bekezdésében meghatározott általános 

figyelmeztetés mellett e termékek minden 

csomagolási egységén és minden 

gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 

felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 

elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott általános figyelmeztetésnek 

hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 

b) pontjában említett, a leszokást segítő 

szolgálatokra. 

kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott általános 

figyelmeztetés mellett e termékek minden 

csomagolási egységén és minden 

gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 

felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 

elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott általános figyelmeztetésnek 

hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 

b) pontjában említett, a leszokást segítő 

szolgálatokra. 

Az általános figyelmeztetést a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 

látható felületére kell nyomtatni. Az I. 

mellékletben felsorolt figyelmeztető 

feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 

hogy rendszeres megjelenésük biztosított 

legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 

csomagolási egység és minden 

gyűjtőcsomag következő legjobban látható 

felületére kell nyomtatni. 

Az általános figyelmeztetést a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 

látható felületére kell nyomtatni. 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. 

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 

figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 

minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 

felületének 30 %-át kell kitöltenie. Ez az 

arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 

országokban 32 %-ra, a három hivatalos 

nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 %-ra 

módosul. 

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 

figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 

minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 

felületének 30%-át kell kitöltenie. Ez az 

arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 

országokban 32%-ra, a kettőnél több 

hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 

35%-ra módosul. 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

figyelmeztető feliratnak a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 

külső felületének 40 %-át kell kitöltenie. 

Ez az arány a két hivatalos nyelvet 

alkalmazó országokban 45 %-ra, a három 

hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 50 

%-ra módosul. 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

figyelmeztető feliratnak a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 

külső felületének 40%-át kell kitöltenie. Ez 

az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 

országokban 45%-ra, a kettőnél több 

hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 

50%-ra módosul. 

 (3a) A csomagoláson abban az esetben, ha 

a legjobban látható felület mérete 

meghaladja a 75 cm2-t, a (2) és (3) 

bekezdésben előírt figyelmeztetésnek 

minden felületen legalább 22,5 cm2-t kell 

fednie. Ez az arány a két hivatalos nyelvet 

használó tagállamokban 24 cm2-re, a 

három hivatalos nyelvvel rendelkezőknél 

pedig 26,25 cm2-re módosul. 

(4) Az (1) bekezdésben említett általános (4) Az (1) bekezdésben említett általános 



 

 

figyelmeztetést és figyelmeztető feliratot: figyelmeztetést és figyelmeztető feliratot: 

a) fehér háttérre, Helvetica bold 

betűtípussal, fekete színben, félkövéren 

szedve kell nyomtatni. A nyelvi 

követelmények teljesítése érdekében a 

tagállamok meghatározhatják a betű 

nagyságát, feltéve, hogy a 

jogszabályaikban előírt betűnagyság a 

kötelező szöveg számára fenntartott hely 

lehető legjobb kitöltését eredményezi; 

a) fehér háttérre, Helvetica bold 

betűtípussal, fekete színben, félkövéren 

szedve kell nyomtatni. A figyelmeztetések 

matricák segítségével is elhelyezhetők, 

feltéve, hogy a matricák nem távolíthatók 

el. A nyelvi követelmények teljesítése 

érdekében a tagállamok meghatározhatják 

a betű nagyságát, feltéve, hogy a 

jogszabályaikban előírt betűnagyság a 

kötelező szöveg számára fenntartott hely 

lehető legjobb kitöltését eredményezi; 

b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 

közepére kell igazítani, a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag felső 

szélével párhuzamosan; 

b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 

közepére kell igazítani, a csomagolási 

egység és minden gyűjtőcsomag felső 

szélével párhuzamosan; 

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 

felületen belül 3 milliméternél nem 

vékonyabb és 4 milliméternél nem 

vastagabb fekete szegéllyel kell 

körülvenni. 

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 

felületen belül 3 milliméternél nem 

vékonyabb és 4 milliméternél nem 

vastagabb fekete szegéllyel kell 

körülvenni. 

 

 

Módosítás  102 

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 

 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 és 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A füstnélküli dohánytermékek (1) A füstnélküli dohánytermékek 



 

 

valamennyi csomagolási egységén és 

minden gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 

az alábbi egészségügyi figyelmezetést: 

valamennyi csomagolási egységén és 

minden gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 

az alábbi egészségügyi figyelmezetést: 

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 

egészségét és függőséghez vezet. 

Ez a dohánytermék károsítja az Ön 

egészségét és függőséghez vezet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 

felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 

szereplő követelményeknek. Ezenkívül: 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 

egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 

felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 

szereplő követelményeknek. Ezenkívül: 

a) azt a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 

kell nyomtatni; 

a) azt a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 

kell nyomtatni; 

b) a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 

30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 

hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 

32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 

rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.  

b) a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 

30%-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 

hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 

32%-ra, a kettőnél több hivatalos nyelvvel 

rendelkezőknél pedig 35%-ra módosul. 

 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) és 

(2) bekezdésben szereplő követelmények 

kiigazítására a tudományos és piaci 

fejleményeknek figyelembevételével. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 

bekezdésben szereplő követelmények 

kiigazítására a tudományos és piaci 

fejleményeknek figyelembevételével. 

 

Módosítás  60, 103 és 153 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a 

dohánytermék nem tartalmazhat olyan 

elemet vagy megoldást, amely: 

(1) A csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a 

dohánytermék és/vagy annak márkaneve 

nem tartalmazhat olyan elemet vagy 

megoldást, amely: 



 

 

a) a dohányterméket hamis, félrevezető, 

megtévesztő vagy téves benyomás 

keltésére alkalmas eszközökkel reklámozza 

a dohánytermék jellemzői, egészségügyi 

hatásai, veszélyei vagy a füstkibocsátás 

tekintetében; 

a) a dohányterméket a dohánytermék 

jellemzői, egészségügyi hatásai, veszélyei 

vagy a füstkibocsátás tekintetében hamis, 

félrevezető, megtévesztő vagy téves 

benyomás keltésére alkalmas eszközökkel 

reklámozza, és ilyen módon fogyasztására 

ösztönöz. A címkék nem tartalmazhatnak 

a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-

tartalomra vonatkozó információt; 

b) azt sugallja, hogy egy adott 

dohánytermék kevésbé káros mint más 

dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 

energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 

organikus vagy más pozitív egészségügyi 

vagy szociális hatásai vannak; 

b) azt sugallja, hogy egy adott 

dohánytermék kevésbé káros, mint más 

dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 

energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 

organikus vagy más pozitív egészségügyi 

hatásai vannak; 

c) aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra 

vagy más adalékanyagra, illetve ezek 

hiányára utal; 

c) aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra 

vagy más adalékanyagra, illetve ezek 

hiányára utal; 

d) élelmiszerre emlékeztet. d) élelmiszerre vagy kozmetikumra 

emlékeztet; 

 da) a füst egyes káros összetevői 

hatásának csökkentését vagy a 

dohánytermékek biológiai 

lebonthatóságának növelését célozza. 

 

Módosítás  104, 121 és 148 

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 a dohányterméknek az alakjával 

kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 

átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 

tekinteni. 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 

többek között, de nem kizárólag a 

következők tartozhatnak: szövegek, 

szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 

képi vagy más megjelölések, félrevezető 

színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 

kiegészítő anyagok, például öntapadós 

címkék, matricák, külső tájékoztatók, 

lekaparható elemek és tokok, illetve 

magának a dohányterméknek az alakjával 

kapcsolatos elemek. 

 



 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Filteres cigaretták esetében a filterborító 

papírnak kellően összetettnek kell lennie 

ahhoz, hogy védelmet nyújtson a 

hamisítás ellen. Ennek érdekében 

legalább az alábbi jellemzőkkel kell 

rendelkeznie: 

 a) több látható nyomtatási szín és 

mélynyomásos nyomtatás; 

 b) az összes fehér terület fedettsége; 

 c) komplex nyomtatás, részben vékony 

struktúrákkal; 

 d) fehér alappapír; 

 e) a cigaretta végétől kellő távolságban 

elhelyezett előperforáció. 

 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A cigarettapapírt vízjeggyel kell ellátni. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A termék gyártásánál használt 

dohány fajtája és származási országa 

egyaránt feltüntethető a csomagolási 

egységen. 

 

Módosítás  105 



 

 

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 a 

csomag elülső részének legalább 70%-ára 

kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 

legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 

cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 

csomagolási egysége legalább 40 g 

dohányt tartalmaz. 

(1) A cigaretta csomagolási egysége 

legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 

cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 

csomagolási egysége legalább 20 g 

dohányt tartalmaz. 

 

 

Módosítás  66 

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  107 és 125 és 154 

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 

törölve 



 

 

dohánytermékektől eltérő 

dohánytermékek egységcsomagjai 

számára a téglatest vagy hengeres alak 

kötelezővé tételéről, amennyiben a 

Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 

körülményekben jelentős változást történt. 

 

Módosítás  156, 67, 185, 189 és 108 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk 

 

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 tagállamok biztosítják, hogy a 

dohánytermékek minden csomagolási 

egységét és szállítási gyűjtőcsomagját 

egyedi azonosítóval jelöljék meg annak 

érdekében, hogy a teljes ellátási láncban 

nyomon lehessen követni a termékeket. A 

sértetlenségük biztosítása érdekében az 

egyedi azonosítókat biztonságosan, 

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. 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

csomagolási egység egyedi azonosítója 

kapcsolódjon a szállítási gyűjtőcsomag 

egyedi azonosítójához. A csomagolási 

egység és a szállítási gyűjtőcsomag közötti 

kapcsolat minden változását 

nyilvántartásba kell venni a (6) 

bekezdésben említett adatbázisban. 

(2) Az egyedi azonosító lehetővé teszi az 

alábbiak meghatározását: 

(2) Az egyedi azonosító lehetővé teszi az 

alábbiak meghatározását: 

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

b) a gyártó létesítmény; b) a gyártó létesítmény; 

c) a termékek gyártásához használt gép; c) a termékek gyártásához használt gép; 



 

 

d) a gyártási műszak vagy a gyártás 

időpontja;  

d) a gyártási műszak vagy a gyártás 

időpontja;  

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

f) a kiskereskedelmi értékesítés célpiaca; f) a kiskereskedelmi értékesítés célpiaca; 

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett és a tényleges szállítási 

útvonal a gyártás helyétől az első 

kiskereskedelmi egységhez, beleértve 

valamennyi igénybe vett raktárt, a 

szállítás időpontját, a szállítás rendeltetési 

helyét, a címzettet és a kiindulási helyet; 

h) adott esetben az uniós importőr;  h) adott esetben az uniós importőr; 

i) a tényleges szállítási útvonal a 

gyártástól az első kiskereskedelmi 

egységhez, beleértve valamennyi igénybe 

vett raktárt;  

 

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 

egységig valamennyi vásárló azonosítása; 

j) a gyártástól az első kiskereskedelmi 

egységig valamennyi vásárló azonosítása; 

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 

egységig valamennyi vásárló számlái, 

megrendelési számai és kifizetési 

bizonylatai. 

k) a gyártástól az első kiskereskedelmi 

egységig valamennyi vásárló számlái, 

megrendelési számai és kifizetési 

bizonylatai. 

(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 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 csomagolási egységről és 

gyűjtőcsomagról, valamint azok minden 

közbenső mozgásáról és a birtokából való 

végleges kikerülésükről, és az adatokat 

elektronikusan továbbítsa egy (6) 

bekezdés szerinti adattároló rendszerbe. 

Ez a kötelezettség teljesíthető összesített 

formában, például a gyűjtőcsomagok 

nyilvántartásával is. 

 (3a) A nyomon követéshez és a 

visszakereshetőséghez használt 

technológiát olyan gazdasági 

társaságoknak kell tulajdonolniuk és 

üzemeltetniük, amelyeket semmilyen jogi 

vagy kereskedelmi kötelék nem fűz a 

dohányiparhoz.  

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 

(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. 

kereskedelmében részt vevő valamennyi 

gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 

első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 

gazdasági szereplőig, ideértve az 

importőröket, raktárakat és szállítási 

vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 

megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 

más módon kezelt dohánytermékek 

nyilvántartását lehetővé tevő, a tagállamok 

által meghatározott eszközöket. Az eszköz 

képes adatokat elektronikus úton olvasni és 

továbbítani a (6) bekezdésben említett 

adattároló rendszerhez. 

(5) A rögzített adatokat csak az a 

dohánytermékek kereskedelmében részt 

vevő gazdasági szereplő módosíthatja vagy 

törölheti, amely az adatokat bevitte, míg az 

ügyletben közvetlenül érintett többi 

gazdasági szereplő, például a szállító vagy 

a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 

bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 

szereplő beviszi a helyes adatokat és az 

előző bejegyzésre való hivatkozást, 

amennyiben az véleménye szerint 

kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 

között és megfelelő bizonyítékok 

benyújtását követően annak a tagállamnak 

az illetékes hatósága, ahol a 

nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 

nyilvántartásba vétel az Unión kívül 

történt, az import helye szerinti tagállam 

illetékes hatósága engedélyezheti az 

előzőleg nyilvántartásba vett adatok 

módosítását vagy törlését. 

(5) A rögzített adatokat csak az a 

dohánytermékek kereskedelmében részt 

vevő gazdasági szereplő módosíthatja vagy 

törölheti, amely az adatokat bevitte, míg az 

ügyletben közvetlenül érintett többi 

gazdasági szereplő, például a szállító vagy 

a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 

bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 

szereplő beviszi a helyes adatokat és az 

előző bejegyzésre való hivatkozást, 

amennyiben az véleménye szerint 

kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 

között és megfelelő bizonyítékok 

benyújtását követően annak a tagállamnak 

az illetékes hatósága, ahol a 

nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 

nyilvántartásba vétel az Unión kívül 

történt, az import helye szerinti tagállam 

illetékes hatósága engedélyezheti az 

előzőleg nyilvántartásba vett adatok 

módosítását vagy törlését. 

(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 

(6) A tagállamok meggyőződnek arról, 

hogy a dohánytermékek gyártói és 

importőrei egy független harmadik féllel 

adattárolási szerződést kötnek, amely fél 

tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 

importőrre vonatkozó adatok tárolásához. 

Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 

területén található. A független harmadik 

fél független a dohányipar és más 

kapcsolódó iparágak kereskedelmi és 

egyéni érdekeitől. A harmadik fél 

alkalmasságát, különösen annak 

függetlenségét és technikai felkészültségét, 

valamint a szerződést a dohánytermék 

gyártója által javasolt és fizetett, és a 



 

 

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. 

Bizottság által jóváhagyott független külső 

ellenőr támogatásával a Bizottság 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. 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 

személyes adatok feldolgozása kizárólag a 

95/46/EK irányelvben foglalt szabályoknak 

és biztosítékoknak megfelelően történjen. 

(7) A tagállamok biztosítják, hogy a 

személyes adatok feldolgozása kizárólag a 

95/46/EK irányelvben foglalt szabályoknak 

és biztosítékoknak megfelelően történjen. 

(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 és 

láthatatlan, 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. Azon tagállamokban, 

amelyekben a dohánytermékeken 

adójegyeket alkalmaznak, és az 

alkalmazott adójegyek megfelelnek e 

bekezdés előírásainak, további biztonsági 

elem alkalmazása nem szükséges. 

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 

alábbiakra vonatkozóan:  

(9) Figyelembe véve a gyakorlatokat, 

technológiákat és jelenlegi kereskedelmi 

működési szempontokat, valamint a 

fogyasztási cikkek 

nyomonkövethetőségére, 

visszakereshetőségére és hitelesítésére 

vonatkozó nemzetközi szabványokat és a 

WHO dohánytermékek illegális 

kereskedelmének felszámolásáról szóló 

jegyzőkönyvében rögzített vonatkozó 

követelményeket, a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 

szerint felhatalmazáson alapuló jogi 



 

 

aktusokat fogadjon el az alábbiakra 

vonatkozóan:  

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 

kulcsfontosságú elemeinek meghatározása 

(például időtartam, megújíthatóság, a 

szükséges szakértelem, bizalmas jelleg), 

beleértve annak rendszeres ellenőrzését és 

értékelését;  

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 

kulcsfontosságú elemeinek meghatározása 

(például időtartam, megújíthatóság, a 

szükséges szakértelem, bizalmas jelleg), 

beleértve annak rendszeres ellenőrzését és 

értékelését;  

b) azoknak a technikai előírásoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 

az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 

funkciókhoz használt rendszerek teljesen 

kompatibilisek legyenek egymással az 

Unión belül, valamint  

b) azoknak a technikai előírásoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 

az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 

funkciókhoz használt rendszerek a 

nemzetközi szabványokkal összhangban 
teljesen kompatibilisek legyenek 

egymással az Unión belül. 

c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 

előírásoknak és azok lehetséges 

rotációjának a meghatározása a 

tudományos, piaci és technikai 

fejleményekhez történő igazításuk 

érdekében. 

 

(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 

hétéves időszakra mentességet kell adni az 

(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól. 
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IV. fejezet: Dohánytermékek nemzetközi 

dimenziójú távértékesítése 

IV. fejezet: Dohánytermékek promóciós 

célú terjesztése és távértékesítése 

16. cikk 16. cikk 

Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 

távértékesítése 

Dohánytermékek távértékesítése 

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 

fogyasztók számára nemzetközi dimenziójú 

távértékesítést folytatni kívánó 

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 

letelepedett kiskereskedelmi egységek 
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 



 

 

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:  

távértékesítést folytassanak. 

a) név vagy cégnév és a tevékenység 

helyének állandó címe, ahonnan a 

dohánytermékeket szállítják;  

 

b) a dohánytermékek nemzetközi 

dimenziójú, információs társadalmi 

szolgáltatások által történő távértékesítési 

tevékenysége kezdetének az időpontja;  

 

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 

és a honlap azonosításához szükséges 

összes lényeges információ. 

 

 (1a) A tagállamok megőrzik arra 

vonatkozó hatáskörüket, hogy maguk 

döntsenek a fent említett tilalom 

alkalmazási körének az országon belüli 

távértékesítésre való kiterjesztéséről. 

Amennyiben a tagállamok lehetővé teszik 

az országon belüli távértékesítést, 

gondoskodnak arról, hogy a 

kiskereskedelmi egységek rendelkezzenek 

életkor-ellenőrző rendszerrel.  

 (1b) A tagállamok közegészségügyi 

okokból korlátozásokat vezethetnek be a 

személyes fogyasztásra szánt 

dohánytermékek behozatalára 

vonatkozóan. A tagállamoknak különösen 

olyan esetben kell lehetőséget kapniuk 

ilyen korlátozások alkalmazására, amikor 

a termék beszerzési helye szerinti 

tagállamban alkalmazott ár jelentősen 

alacsonyabb a származási hely szerinti 

tagállamban alkalmazottnál, illetve 

amennyiben az egészségügyi 

figyelmeztetés nem a hivatalos nyelvén 



 

 

(nyelvein) íródott. 

(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. 

(2) Azok a tagállamok, amelyek nemzeti 

dohányzáselleni stratégiát hajtanak végre, 

a nemzetközi dimenziójú árumozgásokra 

mennyiségi korlátozásokat állapíthatnak 

meg.  

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 

és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 

szükséges, a rendeltetési tagállamok 

megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 

egységek jelöljenek ki egy természetes 

személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 

a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 

eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 

tagállamban ezen irányelv értelmében 

elfogadott nemzeti rendelkezéseknek. 

 

(4) A távértékesítést folytató 

kiskereskedelmi egységeknek 

rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 

rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 

értékesítés időpontjában a terméket 

vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 

rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 

jogszabályában meghatározott alsó 

korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 

természetes személy az életkor-ellenőrző 

rendszert és működését bemutató jelentést 

nyújt be az illetékes hatóságoknak. 

 

(5) A fogyasztó személyes adatainak 

feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 

megfelelően történhet, és azokat a 

dohánytermékek gyártójával, a gyártó 

vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 

illetve semmilyen más harmadik féllel 

nem lehet közölni. A személyes adatokat a 

tényleges vásárláson túlmutató célból nem 

lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 

vonatkozik a dohánytermékeket előállító 

gyár részét képező kiskereskedelmi 

egységekre is. 
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 A tagállamok megtiltják a területükön 

letelepedett kiskereskedelmi egységek 

számára, hogy nemzetközi dimenziójú 

távértékesítési csatornákon vagy egyéb 

csatornákon keresztül ingyenesen vagy 

engedményes áron dohánytermékeket 

terjesszenek.  
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Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 

dohánytermékek gyártói és importőrei 

értesítsék az érintett tagállam illetékes 

hatóságait, amennyiben új kategóriájú 

dohánytermékeket kívánnak forgalomba 

hozni ezekben a tagállamokban. Az 

értesítést elektronikus formában kell 

benyújtani hat hónappal a tervezett 

forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 

részletes leírást kell mellékelni az érintett 

termékről, valamint az információkat kell 

szolgáltatni a termék összetevőiről és 

kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 

Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 

gyártók és importőrök az érintett illetékes 

hatóságnak az alábbiakat is benyújtják: 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 

dohánytermékek gyártói és importőrei 

értesítsék az érintett tagállam illetékes 

hatóságait, amennyiben új kategóriájú 

dohánytermékeket kívánnak forgalomba 

hozni ezekben a tagállamokban. Az 

értesítést elektronikus formában kell 

benyújtani hat hónappal a tervezett 

forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 

részletes leírást kell mellékelni az érintett 

termékről, valamint a tervezett 

címkézéséről, használati utasításokról, a 

termék összetételéről, a gyártási 

folyamatról és az ahhoz kapcsolódó 

ellenőrzésekről, továbbá információkat 

kell szolgáltatni a termék összetevőiről és 

kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 

Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 

gyártók és importőrök az érintett illetékes 

hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:  

a) a rendelkezésre álló tudományos 

kutatások a termék toxicitására, függőséget 

okozó tulajdonság és vonzerejére, 

különösen a termék összetevőire és 

a) a rendelkezésre álló tudományos 

kutatások a termék toxicitására, függőséget 

okozó tulajdonságára és vonzerejére, 

különösen a termék összetevőire és 



 

 

kibocsátására vonatkozóan; kibocsátására vonatkozóan; 

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 

piackutatások különböző fogyasztói 

csoportok, köztük a fiatalok 

preferenciáiról, valamint 

b) a különböző fogyasztói csoportok, 

köztük a fiatalok és a krónikus erős 

dohányosok preferenciáiról rendelkezésre 

álló tanulmányok és piackutatások 

összefoglalói, valamint 

c) egyéb rendelkezésre álló és lényeges 

információk, ideértve a termék 

kockázat/haszon elemzését, a várható 

leszokási arányokra, a dohányzás 

elkezdésének arányaira, és egyéb 

előrelátható fogyasztói percepcióra 

gyakorolt hatásokat. 

c) egyéb rendelkezésre álló és lényeges 

információk, ideértve a termék 

kockázat/haszon elemzését, a várható 

leszokási arányokra, a dohányzás 

elkezdésének arányaira, és egyéb 

előrelátható fogyasztói percepcióra 

gyakorolt hatásokat. 

(2) A tagállamok előírják, hogy a 

dohánytermékek gyártói és importőrei 

tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 

minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 

említett új vagy frissített információról. A 

tagállamok jogosultak előírni a 

dohánytermékek gyártói vagy importőrei 

számára, hogy további vizsgálatokat 

végezzenek el, vagy további információkat 

nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 

cikk alapján kapott információt a Bizottság 

rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 

jogosultak engedélyeztetési rendszert 

bevezetni és arányos díjakat kiszabni. 

(2) A dohánytermék forgalomba hozatalát 

követően a tagállamok előírják, hogy a 

dohánytermékek gyártói és importőrei 

tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 

minden, az (1) bekezdés a)– c) pontjában 

említett új vagy frissített információról. A 

tagállamok jogosultak előírni a 

dohánytermékek gyártói vagy importőrei 

számára, hogy további vizsgálatokat 

végezzenek el, vagy további információkat 

nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 

cikk alapján kapott információt a Bizottság 

rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 

jogosultak engedélyeztetési rendszert 

bevezetni és arányos díjakat kiszabni. 

(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. 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. 
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(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 

csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 

2001/83/EK irányelv alapján 

engedélyezték őket: 

(1) Nikotintartalmú termékek csak ezen 

irányelv 17. cikkében meghatározott 

bejelentési eljárásnak megfelelően 
hozhatók forgalomba. 

 A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

a nikotintartalmú termékek minden 

vonatkozó uniós jogszabálynak 

megfelelnek, különösen az általános 

termékbiztonságról szóló 2001/95/EK 

irányelvnek. 

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. 

 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 

bekezdésben meghatározott nikotinszintek 

aktualizálására a tudományos 

fejlemények és a nikotintartalmú 

termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 

kiadott engedélyek figyelembevételével. 

 

(2) A betegségek kezelésére vagy 

megelőzésére szolgáló tulajdonságokkal 

rendelkezőként bemutatott 

nikotintartalmú termékek csak akkor 

hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK 

irányelv alapján engedélyezték azokat.  

 
(3) A nikotintartalmú termékek (1) 

bekezdésnek megfelelően történő 

forgalomba hozatalával kapcsolatosan a 

tagállamok biztosítják, hogy: 

 

 a) a 30 mg/ml nikotinszintet meghaladó 

nikotintartalmú termékek ne kerüljenek 

forgalomba; 

 b) a nikotintartalmú termékek gyártói és 

importőrei listát nyújtsanak be az illetékes 



 

 

hatóságokhoz a termékek gyártásában 

felhasznált valamennyi összetevőről és 

azok mennyiségeiről, márkanevenként és 

típusonként, valamint a kibocsátásról és 

bármely bekövetkező változásról. A 

tagállamok – az üzleti titok védelmének 

megfelelő figyelembevételével – biztosítják 

ezen információk weboldalon történő 

terjesztését. A gyártók és az importőrök a 

nemzeti értékesítési volumenről is 

jelentést tesznek a hatóságoknak, 

márkanevenként és típusonként. 

 c) a 6. cikk (4) bekezdésében felsorolt, 

adalékanyagokat tartalmazó 

nikotintartalmú termékek ne kerüljenek 

forgalomba; 

 d) a nikotintartalmú termékek 

csomagolási egységén feltüntessék a 

következő adatokat tartalmazó 

tájékoztatót: használati utasítás – többek 

között utalva arra, hogy a termék 

használata nem ajánlott nem dohányzók 

számára –, ellenjavallatok, a kockázati 

tényezőknek kitett különböző 

csoportoknak szóló figyelmeztetések, 

mellékhatások, a gyártás helye, valamint a 

gyártó vagy importőr elérhetősége; 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 

küszöbök alatti mennyiségű nikotint 

tartalmazó termékek minden csomagolási 

egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 

tüntetni az alábbi egészségügyi 

figyelmeztetést: 

„Ez a termék nikotint tartalmaz és 

károsíthatja az Ön egészségét.” 

e) valamennyi nikotint tartalmazó termék 

minden csomagolási egységén és 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

egészségügyi figyelmezetést: 

„Ez a termék dohányosok általi 

használatra szolgál. Nikotint tartalmaz, 

amely erős függőséget okozó anyag.” 

 

 f) a termék árusítása az adott tagállamban 

a dohánytermékek értékesítése 

tekintetében előírt korhatárral 

összhangban korlátozott legyen; a 18 

évnél aluliak számára történő értékesítés 

nem engedélyezhető; 

 g) a termék gyógyszertári forgalmon kívül 

értékesíthető legyen; 



 

 

 h) a termékekben az ízesítőanyagok 

használata megengedett; 

 i) a 2003/33/EK és a 2010/13/EK 

irányelvekben meghatározott, a 

dohánytermékek reklámozására, 

szponzorálására, termékelhelyezésére és 

forgalomba hozatalára vonatkozó 

korlátozásokat a nikotintartalmú 

termékekre is alkalmazzák; 

 j) a nikotintartalmú termékek nemzetközi 

dimenziójú távértékesítését a 16. cikknek 

megfelelően szabályozzák; 

 k) a dohánytermékek márkajelzését, 

márkanevét és szimbólumait nem 

használják a nikotintartalmú termékek 

esetében; 

(4) A (3) bekezdésben említett 

egészségügyi figyelmeztetésnek meg kell 

felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 

szereplő követelményeknek. Ezenkívül: 

a) azt a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 

kell nyomtatni; 

(4) A (3) bekezdés e) pontjában említett 

egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 

felelnie a 10. cikkben szereplő 

követelményeknek. 

b) a csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 

30%-át kell kitöltenie. Ez az arány a két 

hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 

32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 

rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul. 

 

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 

(4) bekezdésben szereplő követelmények 

kiigazítására a tudományos és piaci 

fejleményeknek figyelembevételével, 

valamint az egészségügyi figyelmeztetések 

elhelyezésének, formátumának, 

elrendezésének, tervezésének és 

váltogatásának kiigazítására. 

(5) A tagállamok figyelemmel kísérik a 

nikotintartalmú termékek piacának 

alakulását, ideértve az arra vonatkozó 

bizonyítékokat, hogy a nikotintartalmú 

termék használata dohánytermékek 

fogyasztására indíthatja a fiatalokat, és 

észrevételeiket jelentik a Bizottságnak. A 

Bizottság a benyújtott bizonyítékok és 

tudományos vizsgálatok alapján ezen 

irányelv hatálybalépését követő öt év 

elteltével jelentést készít az Európai 

Parlament és a Tanács számára. A 

jelentés értékeli, hogy szükség van-e ezen 

irányelv módosítására, vagy további 



 

 

jogszabályokra. 

 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Dohányzási célú gyógynövénytermékek Dohányzási célú gyógynövénytermékek 

(1) A dohányzási célú gyógynövény-

termékek valamennyi csomagolási 

egységén és bármely gyűjtőcsomagján fel 

kell tüntetni az alábbi egészségügyi 

figyelmezetést: 

(1) A dohányzási célú 

gyógynövénytermékek valamennyi 

csomagolási egységén és bármely 

gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni az alábbi 

egészségügyi figyelmezetést: 

Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét. Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét. 

(2) Az általános figyelmeztetést a 

csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag első és hátsó külső felületére 

kell nyomtatni. 

(2) Az általános figyelmeztetést a 

csomagolási egység és bármely 

gyűjtőcsomag elülső és hátsó külső 

felületére kell nyomtatni. 

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 

kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 

szereplő követelményeknek. A 

figyelmeztetésnek csomagolási egység és 

bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 

legalább a felület 30 %-át kell kitöltenie. 

Ez az arány a két hivatalos nyelvet 

alkalmazó országokban 32 %-ra, a három 

hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 

%-ra módosul. 

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 

kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 

szereplő követelményeknek. A 

figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 

bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 

legalább a felület 30%-át kell kitöltenie. Ez 

az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 

országokban 32%-ra, a kettőnél több 

hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 

35%-ra módosul. 

 

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 19a. cikk 

 Dohánytermék-utánzatok 

 A kiskorúak számára vonzó és 

következésképpen a dohánytermékek 

fogyasztása előtt esetlegesen utat nyitó 



 

 

dohánytermék-utánzatokat be kell tiltani. 

 

Módosítás  74 

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 szándékos jogsértés esetén 

alkalmazandó pénzügyi szankcióknak 

ellensúlyozniuk kell a jogsértéssel elérni 

kívánt gazdasági előnyt. 

 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a cikk a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

gyakorlásának feltételeit határozza meg. 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás gyakorlásának 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

(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 

(2) A Bizottság a [Kiadóhivatal: Kérjük, 

illessze be az irányelv hatálybalépésének 

dátumát]-t követő ötéves időtartamra szóló 

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 (10a) 

bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 

a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 

bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 

a 13. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk 

(9) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 



 

 

(4) bekezdésében, a 14. cikk 

(9) bekezdésében, a 18. cikk 

(2) bekezdésében és a 18. cikk 

(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 

felhatalmazás az [Office of Publications: 

please insert the date of the entry into force 

of this Directive]-t követő határozatlan 

időtartamra szól. 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 

a felhatalmazásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 

három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt, akkor a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra. 

(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 abban 

megjelölt felhatalmazást. A határozat az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 

A határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló aktusok 

érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) 

bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében, 

a 4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 

bekezdésében, a 6. cikk (10a) 

bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 

a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 

bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 

a 13. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk 

(9) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló aktusok 

érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(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) 

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 

bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 

cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (10a) 

bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 

cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 

bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 

cikk (4) bekezdése és a 14. cikk (9) 

bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 



 

 

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. 

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  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 25. cikk (1) bekezdésében megállapított 

időpont után legkésőbb öt évvel a 

Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának ezen irányelv 

alkalmazásáról. 

A 25. cikk (1) bekezdésében megállapított 

időpont után legkésőbb három évvel a 

Bizottság jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának ezen irányelv 

alkalmazásáról. 

 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a függőség veszélyével fenyegető 

összetevők függőséget okozó hatásának 

értékelése; 

 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új) 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) szabványos vizsgálati módszerek 

kidolgozása a cigarettafüstben a 

kátrányon, a nikotinon és a szén-

monoxidon kívüli egyéb összetevők 

mérésére; 

 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) a gyártóktól az összetevőkre 

vonatkozóan megkövetelt toxikológiai 

adatokra és azok vizsgálatára szóló 

módszer annak érdekében, hogy a 

közegészségügyi hatóságok 

mérlegelhessék azok felhasználását; 

 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cd) a cigarettán kívüli egyéb 

dohánytermékekre vonatkozó szabványok 

kialakítása. 

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok kétévenként jelentést 

tesznek a Bizottságnak a dohányzás 

megelőzéséről és a dohányzás elleni 

tevékenység javítására irányuló 



 

 

kezdeményezésekről szóló, 2002. 

december 2-i 2003/54/EK tanácsi ajánlás 

szerint megtett intézkedések 

alkalmazásáról, különös tekintettel a 

nemzeti jogszabályokban meghatározott 

korhatárokra, illetve a korhatárnak a 

„füstmentes generációra” irányuló cél 

megvalósítása érdekében történő 

emelésére vonatkozó terveikre. 

 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, 

illetve nem korlátozhatják az olyan 

dohány- és kapcsolódó termékek importját, 

értékesítését és fogyasztását, amelyek 

megfelelnek ezen irányelv előírásainak. 

(1) A tagállamok a (2) és (3) bekezdésre 

figyelemmel nem tilthatják meg, illetve 

nem korlátozhatják az olyan dohány- és 

kapcsolódó termékek importját, 

értékesítését és fogyasztását, amelyek 

megfelelnek ezen irányelv előírásainak. 

(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 

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 

hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 

nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn 

vagy vezethetnek be, amennyiben e 

rendelkezések összeegyeztethetőek a 

Szerződéssel. Az ilyen nemzeti 

rendelkezések valamennyi termékre 

egyformán alkalmazandók, ideértve a más 

tagállamból vagy egy harmadik országból 

importált termékeket is. 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 



 

 

korlátozásának. Amennyiben ezen 

időszakon belül a Bizottság nem hoz 

határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 

jóváhagyottnak kell tekinteni.  

időszakon belül a Bizottság nem hoz 

határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 

jóváhagyottnak kell tekinteni.  

(3) Ezen irányelv nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy a 

Szerződés szerint szigorúbb nemzeti 

rendelkezéseket vezessenek be vagy 

tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 

szabályozott kérdésekben. Az ilyen nemzeti 

rendelkezéseknek a közérdekkel 

kapcsolatos kényszerítő indokkal 

igazolhatónak, szükségesnek és a 

céljukkal arányosak kell lenniük. Nem 

lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy 

a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

korlátozásának eszközei, és nem 

veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 

teljes körű alkalmazását. 

(3) Ezen irányelv nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy szigorúbb 

nemzeti rendelkezéseket vezessenek be 

vagy tartsanak fenn az ezen irányelv által 

nem szabályozott kérdésekben, 

amennyiben azok összeegyeztethetőek a 

Szerződéssel. Ezek a rendelkezések 

valamennyi termékre egyformán 

alkalmazandók, ideértve a más 

tagállamból vagy egy harmadik országból 

importált termékeket is, és nem lehetnek 

önkényes megkülönböztetés vagy a 

tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

korlátozásának eszközei, és nem 

veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 

teljes körű alkalmazását. 

 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb [Office of Publications insert 

date: 18 months after entry into force]-ig 

megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 

haladéktalanul megküldik a Bizottság 

számára. 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb ...*-ig, illetve a 6. cikk esetében 

...**-ig megfeleljenek. E rendelkezések 

szövegét haladéktalanul megküldik a 

Bizottság számára. 

 _______________ 

 * 18 hónappal a hatálybalépést követően. 

 ** 36 hónappal a hatálybalépést követően. 

 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 



 

 

26 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Átmeneti rendelkezés Átmeneti rendelkezés 

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 

ennek az irányelvek meg nem felelő 

termékek forgalomba hozatalát 

[Publications Office, please insert the 

exact date: entry into force + 24 months]: 

A tagállamok ...*-ig engedélyezhetik az 

alábbi, ennek az irányelvek meg nem felelő 

termékek forgalomba hozatalát: 

a) dohánytermékek; a) dohánytermékek; 

b) nikotint a 18. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott küszöbérték alatti 

mennyiségben tartalmazó, 

nikotintartalmú termékek; 

 

c) dohányzási célú gyógynövény-termékek. b) dohányzási célú gyógynövénytermékek. 

 A tagállamok ...**-ig engedélyezhetik az 

ennek az irányelvnek meg nem felelő 

nikotintartalmú termékek forgalomba 

hozatalát. 

 _______________ 

 * 24 hónappal a hatálybalépést követően. 

 ** 36 hónappal a hatálybalépést követően. 

 

 

Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

- I melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -I. melléklet 

 Dohánytermékekben való felhasználásra 

engedélyezett adalékanyagok 

 Az adalékanyag kémiai neve – funkciója – 

legnagyobb megengedett szintje 

 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet 



 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Figyelmeztető feliratok listája Figyelmeztető feliratok listája 

(a 9. cikkben és a 10. cikk (1) 

bekezdésében említettek szerint) 

(a 9. cikkben és a 10. cikk (1) 

bekezdésében említettek szerint) 

(1) A tüdőrákot tízből kilenc esetben a 

dohányzás okozza. 

(1) A tüdőrákot tízből kilenc esetben a 

dohányzás okozza. 

(2) A dohányzás száj-, garat- és gégerákot 

okoz. 

(2) A dohányzás száj-, garat- és gégerákot 

okoz. 

 (2a) A dohányzás húgyhólyagrákot okoz. 

(3) A dohányzás roncsolja tüdejét. (3) A dohányzás roncsolja tüdejét. 

(4) A dohányzás szívinfarktust okoz. (4) A dohányzás szívinfarktust okoz. 

(5) A dohányzás agyvérzést és 

fogyatékosságot okoz. 

(5) A dohányzás agyvérzést és 

fogyatékosságot okoz. 

(6) A dohányzás következtében elzáródnak 

az artériák. 

(6) A dohányzás következtében elzáródnak 

az artériák. 

(7) A dohányzás növeli a vakság 

kockázatát. 

(7) A dohányzás növeli a vakság 

kockázatát. 

(8) A dohányzás roncsolja a fogakat és a 

fogínyt. 

(8) A dohányzás roncsolja a fogakat és a 

fogínyt. 

(9) A dohányzás megölheti születendő 

gyermekét. 

(9) A dohányzás megölheti születendő 

gyermekét. 

(10) A dohányzással árt gyermekeinek, 

családjának és barátainak. 

(10) A dohányzással árt gyermekeinek, 

családjának és barátainak. 

(11) A dohányosok gyermekei körében 

nagyobb a dohányzás valószínűsége. 

(11) A dohányosok gyermekei körében 

nagyobb a dohányzás valószínűsége. 

(12) Szokjon le, hogy tovább élhessen 

szerettei körében! 

(12) Szokjon le, hogy tovább élhessen 

szerettei körében! 

(13) A dohányzás csökkenti a 

termékenységet. 

(13) A dohányzás csökkenti a 

termékenységet. 

(14) A dohányzás növeli az impotencia 

kockázatát. 

(14) A dohányzás növeli az impotencia 

kockázatát. 

 (14a) A dohányzás bölcsőhalált okozhat. 

 (14b) A terhesség alatti dohányzás 

koraszülést okoz. 

 (14c) A passzív dohányzás súlyosbíthatja a 

gyermekeknél az asztmát és az 

agyhártyagyulladást.  

 

 



 

 

 


