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II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. október 7.)
egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába
való bejegyzéséről (Istarski pršut/Istrski pršut [OEM])
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (2) Horvátország kérelmét az „Istarski pršut” elnevezés bejegyzésére.

(2)

Az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke (2) bekezdésének megfelelően Szlovénia 2013. augusztus 30-i felszóla
lásában és 2013. október 25-i indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatában kifogással élt a bejegyzés ellen. A
kifogás elfogadhatónak bizonyult.

(3)

2014. február 7-én kelt levelében a Bizottság felkérte az érdekelteket a szükséges konzultációk lefolytatására,
hogy saját belső eljárásaiknak megfelelően megegyezésre jussanak egymással. A Bizottság ezenkívül az
1151/2012/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően három hónappal meghosz
szabbította a konzultáció lefolytatására vonatkozó határidőt.

(4)

Szlovénia többek között azt állította, hogy az „Istarski pršut” bejegyzése nem felel meg az oltalom alatt álló
eredetmegjelölés meghatározásának, amennyiben a földrajzi terület, ahonnan a nyersanyagok származnak,
nagyobb, mint a meghatározott földrajzi terület. Szlovénia ezenkívül azt állította, hogy a bejegyzés veszélyeztetné
az „Istrski pršut” elnevezés létét; ez egy olyan termék neve Szlovéniában, amely ugyanolyan jellemzőkkel
rendelkezik, mint az „Istarski pršut”, és már több mint öt évvel az „Istarski pršut” egységes dokumentumának az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napja előtt jogszerűen forgalomban volt.

(5)

Hat hónapnyi konzultáció után Horvátország és Szlovénia között megállapodás született. A megállapodásról a
2014. szeptember 3-án és 10-én kelt leveleikben tájékoztatták a Bizottságot.

(6)

A megállapodást követően a termékleírásban több módosításra került sor. Horvátország kérelme egy több
országra (Horvátországra és Szlovéniára) kiterjedő kérelemmé módosult. Az „Istarski pršut” terméknév helyébe az
„Istarski pršut/Istrski pršut” elnevezés lépett, hogy a szlovén nyelvű elnevezést is magában foglalja. Az előállítási
területet kibővítették, hogy az az Isztriai-félsziget szlovén részét is magában foglalja. Továbbá kisebb módosítások
kerültek bevezetésre a termékleírás egyéb szakaszaiban.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
(2) HL C 155., 2013.6.1., 3. o.
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(7)

Mivel az egységes dokumentum jelentős mértékben módosult, a Bizottság az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke
(4) bekezdésének megfelelően újra elvégezte a kérelem vizsgálatát, és arra a következtetésre jutott, hogy a
bejegyzés feltételei teljesülnek.

(8)

A terület horvát része tekintetében a nyersanyagok származási területe és a meghatározott földrajzi terület közötti
különbség megmaradt úgy, ahogy az az eredeti kérelemben szerepelt. Mivel az 1151/2012/EU rendelet
5. cikkének (3) bekezdésében felsorolt összes követelmény teljesül, az elnevezésre alkalmazható a szóban forgó
cikkben megállapított eltérés, és ennek megfelelően oltalom alatt álló eredetmegjelölésként bejegyezhető.

(9)

Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a Bizottság közzétette az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (1) Horvátország és Szlovénia kérelmét az „Istarski pršut/Istrski pršut” elnevezés
bejegyzésére.

(10)

A Bizottsághoz nem érkezett az 1151/2012/EU rendelet 51. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat, ezért az
„Istarski pršut/Istrski pršut” elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az „Istarski pršut/Istrski pršut” (OEM) elnevezés bejegyzésre kerül.
Az első albekezdésben szereplő elnevezés egy, a 668/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) XI. mellékletének
1.2. osztályába – Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.) – tartozó terméket azonosít.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2015. október 7-én.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Phil HOGAN

a Bizottság tagja

(1) HL L 186., 2015.6.5., 9. o.
(2) A Bizottság 2014. június 13-i 668/2014/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről
szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 179.,
2014.6.19., 36. o.).
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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1841 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. október 13.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgo
zottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU
bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU
végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza
azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra
vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza
meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2015. október 13-án .
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód ( )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

49,1

MA

145,5

0707 00 05

1

MK

41,5

TR

118,1

ZZ

88,6

AL

38,5

TR

112,1

ZZ

75,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

149,0

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

TR

106,2

UY

86,1

ZA

114,7

ZZ

118,0

BR

250,8

EG

188,2

MA

56,6

MK

97,5

TR

179,3

ZZ

154,5

AR

258,5

CL

209,5

MK

23,1

NZ

168,2

ZA

138,6

ZZ

159,6

CN

65,9

TR

134,0

XS

96,3

ZA

218,5

ZZ

128,7

(1) Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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HATÁROZATOK
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1842 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2015. október 9.)
a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére,
kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról
(az értesítés a C(2015) 6729. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak
10. cikke (4) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 2014/40/EU irányelv új szabályokat állapított meg a dohányzásra szánt dohánytermékeken elhelyezendő
egészségvédő és kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre vonatkozóan. A kombinált egészségvédő figyelmezte
téseknek az irányelv I. mellékletében felsorolt szöveges figyelmeztetések egyike mellett az irányelv II. mellékletének
képtárából a felirathoz választott színes képet és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt kell
tartalmazniuk. A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseknek a csomagolási egység mind elülső, mind hátsó
oldala külső felületének, valamint minden gyűjtőcsomag felületének 65 %-át ki kell tölteniük.

(2)

Meg kell határozni – a csomagok különböző alakját figyelembe véve – a kombinált egészségvédő figyelmeztetések
elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozó műszaki előírásokat. Az egyes elemek teljes láthatóságának
biztosítása érdekében meg kell határozni a kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belül különösen a fénykép, a
szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ elhelyezését, az egyes elemek
méretét, elrendezését, színét és betűtípusát.

(3)

Mivel különféle alakú és méretű csomagok vannak forgalomban, helyénvaló előírni, hogy a kombinált
egészségvédő figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás mellett rendezzék el. Amennyiben a
kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága meghaladja a szélessége 70 %-át, az elemeket egymás alatt kell
elrendezni. Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20 %-a,
de kisebb, mint a 65 %-a, az elemeket egymás mellett kell elrendezni. Amennyiben a kombinált egészségvédő
figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65 %-a, de legfeljebb 70 %-a, meg kell engedni a dohány
termékek gyártói számára, hogy maguk válasszák meg a figyelmeztetés elrendezését, feltéve, hogy a kombinált
figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.

(4)

A kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belüli elemek egymás alatti elrendezése esetén felülre, egymás melletti
elrendezése esetén pedig a csomagolás bal felére kell helyezni a fényképet, hogy az a lehető legszembeötlőbb
helyen legyen. Emellett a kombinált egészségvédő figyelmeztetésen belül a fényképnek kell a legnagyobb
kiterjedésű elemnek lennie.

(5)

Amennyiben a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
szélessége jóval meghaladja magasságát, külön szabályokat kell meghatározni a kombinált egészségvédő figyel
meztetés egyes elemeinek mérete tekintetében, hogy a fénykép ne torzuljon a méretarányok változtatásakor,
továbbá, hogy a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ teljes
mértékben látható és jól olvasható maradjon.

(6)

A kombinált egészségvédő figyelmeztetés láthatóságának és egyértelműségének biztosítása érdekében szabályokat
kell megállapítani az alkalmazott színek, a minimális felbontás, a betűtípus és a sorok közötti távolság
tekintetében. Az elkerülhetetlen nyomtatási eltérések megengedettek.

(1) HL L 127., 2014.4.29., 1. o.
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(7)

Helyénvaló külön szabályokat megállapítani az olyan felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységek elülső
oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetések tekintetében, amelyeknél a fedél a fénykép elhelye
zésére szánt felület 50 %-ánál nagyobb vagy kisebb felületet eltakar, és a fedél felnyitása kettéosztaná a képet, a
figyelmeztetés szövegét vagy a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt. Ezekben az esetekben
indokolt rugalmasabban szabályozni a kombinált egészségvédő figyelmeztetés három elemének méretét. Ha az
ilyen csomagok elülső részén a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltűntetik, vagy az olyan,
dohányzásra szánt – a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő – dohánytermékeknél, ahol
ez elkerülhetetlen, a gyártóknak és importőröknek meg kell engedni, hogy – az egyes elemek teljes láthatóságának
biztosítása mellett – a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ
szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot csökkentsék.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/40/EU irányelv 25. cikkében említett bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy és hatály
Ez a határozat szabályokat állapít meg a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmez
tetések elrendezésére, kialakítására és alakjára vonatkozóan.
2. cikk
A kombinált egészségvédő figyelmeztetés elrendezése és alakja
(1) Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 70 %-a, a
gyártóknak a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak megfelelően, egymás alatt kell elhelyezniük a figyel
mezetés egyes elmeit.
Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága nagyobb, mint a szélessége 20 %-a, de kisebb, mint a
65 %-a, a gyártóknak a melléklet 2. szakaszában található illusztrációnak megfelelően, egymás mellett kell elhelyezniük a
figyelmezetés egyes elmeit.
Amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetés magassága a szélességének legalább 65 %-a, de legfeljebb 70 %-a,
a dohánytermékek gyártói maguk választhatják meg, hogy a figyelmeztetés egyes elemeit egymás alatt vagy egymás
mellett rendezik el, feltéve, hogy a kombinált figyelmeztetés összes eleme teljesen látható marad és nem torzul.
(2) Az elemek egymás alatti elrendezése esetén a fényképet a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak
megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a figyelmeztető szöveg és a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információ fölött kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen belül a kombinált
egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50 %-át, a szöveges figyelmeztetés a 38 %-át, a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információ pedig a 12 %-át foglalja el.
Az elemek egymás melletti elrendezése esetén a fényképet a melléklet 2. szakaszában található illusztrációnak
megfelelően a kombinált egészségvédő figyelmeztetés bal felén, a szöveges figyelmeztetést a jobb felső, a dohányzásról
való leszokással kapcsolatos információt pedig a jobb alsó részén kell elhelyezni. A fénykép a külső fekete szegélyen
belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 50 %-át, a szöveges figyelmeztetés a 40 %-át, a
dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 10 %-át foglalja el.
(3) Amennyiben a csomagolási egység vagy a gyűjtőcsomag alakja miatt a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
magassága a szélességének legfeljebb 20 %-a, a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a melléklet 3. szakaszában
található illusztrációnak megfelelő extra széles, egymás melletti elrendezésben kell feltüntetni. A fénykép a külső fekete
szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés teljes felületének 35 %-át, a szöveges figyelmeztetés az 50 %-át,
a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ pedig a 15 %-át foglalja el.
3. cikk
A kombinált egészségvédő figyelmeztetés kialakítása
(1) A kombinált egészségvédő figyelmeztetés nyomtatásánál a CMYK színrendszer négy színét kell használni. A fekete
elemeknél a C0, M0, Y0 és K100, a napsárga elemeknél pedig a C0, M10, Y100 és K0 színkeveréket kell használni.
A kombinált egészségvédő figyelmeztetés minimális felbontása a valós méretben való nyomtatáskor 300dpi.
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A szöveges figyelmeztetést fekete háttéren, fehér karakterekkel kell megjeleníteni.

Amennyiben a dohányzásra szánt dohánytermékeket olyan tagállamokban kívánják forgalomba hozni, ahol egynél több
hivatalos nyelv van, a szöveges figyelmeztetést az első nyelven fehérrel, a második nyelven napsárgával és adott esetben
egy harmadik nyelven ismét fehérrel kell megjeleníteni.
A dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt – a mellékletben található illusztrációnak megfelelően –
napsárga háttéren, fekete karakterekkel kell megjeleníteni.
(3) Ha az egyes elemeket egymás mellett, fordított sorrendben egymás alatt vagy egymás mellett extra széles
formátumban rendezik el, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információs panelen belül egy 1 mm vastag
fekete szegéllyel kell elválasztani a fényképet és az információ szövegét.
(4)

A gyártóknak és importőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a fényképet:

a) külön effektek alkalmazása, a színek kiigazítása, retusálás vagy a háttér megnövelése nélkül helyezzék a csomagolásra;
b) ne vágják ki a kép fókuszpontjához képest túl közel vagy túl távol; és
c) arányosan alakítsák át anélkül, hogy széthúznák vagy összenyomnák.
(5)

A gyártó biztosítja, hogy:

a) a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ balra és függőlegesen középre
legyen igazítva;
b) a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ megjelenítésénél a Neue Frutiger
Condensed Bold betűtípust használják;
c) a szöveges figyelmeztetéshez egységes betűméretet használjanak;
d) a szöveg lehető legjobb láthatóságának biztosítása érdekében a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való
leszokással kapcsolatos információhoz szövegéhez a lehető legnagyobb betűméretet válasszák;
e) a szöveges figyelmeztetéshez és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információhoz használt betűméret
legalább 6 pt, illetve 5 pt legyen;
f) a sortávolság 2 pt-vel nagyobb legyen, mint a szöveges figyelmeztetés és 1–2 pt-vel nagyobb, mint a dohányzásról
való leszokással kapcsolatos információ betűmérete;
g) a szöveges figyelmeztetés – a nagybetűk használata tekintetében, de a számozástól eltekintve – a 2014/40/EU irányelv
I. mellékletében meghatározottakhoz igazodjon.
Az e) és f) ponttól eltérve a cigarettától, a cigarettadohánytól és a vízipipadohánytól eltérő, dohányzásra szánt dohány
termékek gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása
mellett csökkenthetik a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél
használt betűtípus méretét és a sorok közötti távolságot, amennyiben ez elkerülhetetlen.

4. cikk
Egyes felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységekre vonatkozó egyedi szabályok
(1) A 2. cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a következő szabályok alkalmazandók a felhajtható (fliptop) fedelű csomagolási egységek elülső oldalán elhelyezendő kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre:
a) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele kisebb, mint a 2. cikk (2) bekezdésében a fénykép elhelyezésére
szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a fényképet:
i. a melléklet 4. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a szöveges figyelmeztetést a kombinált
egészségvédő figyelmeztetés felső részén, a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ és a fénykép
fölött kell elhelyezni; valamint
ii. a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50 %-át,
a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30 %-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak
legalább 10 %-át, de legfeljebb 12 %-át kell elfoglalnia:
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b) abban az esetben, ha a csomagolási egység fedele nagyobb, mint a 2. cikk (2) bekezdésében a fénykép elhelyezésére
szánt felület, és a fenti előírásnak való megfelelés miatt a fedél felnyitása kettéosztaná a szöveges figyelmeztetést vagy
a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információt:
i. a melléklet 1. szakaszában található illusztrációnak megfelelően a fényképet a kombinált egészségvédő figyel
meztetés felső részén, a szöveges figyelmeztetés és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ fölött
kell elhelyezni; valamint
ii. a fényképnek a külső fekete szegélyen belül a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felületének legalább 50 %-át,
a szöveges figyelmeztetésnek legalább 30 %-át és a dohányzásról való leszokással kapcsolatos információnak
legalább 10 %-át, de legfeljebb 12 %-át kell elfoglalnia.
A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagolási egység felnyitása a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
három eleme közül egyiket se ossza ketté.
(2) A 3. cikk (5) bekezdésének e) és f) pontjától eltérve a felhajtható (flip-top) fedelű csomagolási egységben
forgalmazott cigaretta, cigarettadohány és vízipipadohány gyártói és importőrei a kombinált egészségvédő figyelmeztetés
egyes elemei teljes láthatóságának biztosítása mellett csökkenthetik a csomagolás elülső oldalán található szöveges figyel
meztetés és dohányzásról való leszokással kapcsolatos információ szövegénél használt betűtípus méretét és a sorok
közötti távolságot, amennyiben a kombinált egészségvédő figyelmeztetést több nyelven is feltűntetik.
5. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 9-én.
a Bizottság részéről
Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja
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1. Egymás alatti elrendezés (2. cikk (1) és (2) bekezdés és 4. cikk (1) bekezdés b) pont)

2. Egymás melletti elrendezés (2. cikk (1) és (2) bekezdés)

3. Egymás melletti elrendezés, extra széles formátum (2. cikk (3) bekezdés)
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