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Módosítás 155
Sari Essayah

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 
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.

(24) A füstnélküli dohánytermékeken 
elhelyezett egészségügyi figyelmeztetések 
láthatóságát biztosítani kell. A 
figyelmeztetéseket ezért a füstnélküli 
dohánytermék csomagolásának két fő 
felületén kell elhelyezni.

Or. fi

Módosítás 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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 
körében nem következik be jelentős 

(24) A dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek a cigarettákkal és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékekkel 
azonos címkézési követelményeknek kell 
megfelelniük. A füstnélküli 
dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
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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.

a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Valamennyi dohányzásra szánt dohányterméken kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket 
kell elhelyezni (vagyis képes és szöveges egészségvédő figyelmeztetéseket).

Módosítás 157
Martina Anderson

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 
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.

(24) A dohányzásra szánt dohánytermékek
– a cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – 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.

Or. en
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Indokolás

Valamennyi fogyasztó tekintetében az egész EU területén megvalósított magas szintű 
egészségvédelem és azonos szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a dohányzásra 
szánt dohánytermékekre – a cigaretták és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
kivételével – azonos címkézési követelményeknek kell megfelelniük.

Módosítás 158
Georgios Koumoutsakos

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 
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.

(24) A dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek, bár ezeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használják – a 
cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – nem szabad
egyes címkézési követelmények alól 
mentességet biztosítani. A füstnélküli 
dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
elhelyezni.

Or. el

Indokolás

Az irányelv a dohánytermékek valamennyi fogyasztója számára azonos védelmet nyújt.

Módosítás 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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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 
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.

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használnak – a 
cigaretta, a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék és a vízipipa-dohány
kivételével – egyes címkézési 
követelmények alól mentességet kell 
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.

Or. ro

Módosítás 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A tagállamok különböző szabályokat 
alkalmaznak annak tekintetében, hogy egy 
csomagolási egység hány cigarettát 
tartalmaz. E szabályokat az érintett 
termékek szabad mozgásának biztosítása 
céljából össze kell hangolni. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a közös 
belső piacot ne akadályozza egyedi 
nemzeti rendelkezések sokasága;

Or. de
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Módosítás 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
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 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
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. Emelett a 
cigarettásdobozoknak és maguknak a 
cigarettáknak is hamisításálló elemet kell 
tartalmazniuk a hamisítás, illetve a 
hamisított cigaretták által a fogyasztóknak 
okozott megnövekedett egészségügyi 
kockázat megelőzése érdekében.

Or. de

Módosítás 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
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 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
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. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy az ezen irányelv alkalmazásában 
elfogadott intézkedések ne vezessenek 
közvetetten a dohánytermékek tiltott 
kereskedelmének növekedéséhez.

Or. es

Módosítás 163
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
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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.

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, 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.

Or. en

Módosítás 164
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



PE510.712v01-00 10/75 AM\935755HU.doc

HU

tapasztalatokat.

Or. de

Módosítás 165
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Ki kell fejleszteni egy interoperábilis 
árukövető és nyomon követési rendszert, 
valamint közös biztonsági elemeket kell 
kialakítani.

Or. fi

Módosítás 166
Renate Sommer

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 

törölve
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hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra 
hozzáférhetően kell tárolni.

Or. de

Módosítás 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

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 tagállamoknak 
független harmadik felekkel kell 
adattárolási szerződéseket kötniük, melyet 
a Bizottság által kijelölt 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. A tagállamok állandó jelleggel 
biztosítják a teljes átláthatóságot, valamint 
azt, hogy az adattároló rendszer a 
tagállami illetékes hatóságok, a Bizottság 
és a független harmadik fél számára 
hozzáférhető legyen.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a dohányipar cigarettacsempészetben való részvételének hosszú történetére, nem 
szabad megengedni, hogy a nyomon követhetőségi adatok tekintetében ők válasszák ki az 
adattároló vállalatot vagy a külső ellenőrt.

Módosítás 168
Carl Schlyter
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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 tagállamoknak 
független harmadik felekkel kell 
adattárolási szerződéseket kötniük, melyet 
a Bizottság által kijelölt 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.

Or. en

Indokolás

A múltban számos példa volt arra, hogy a dohányipar bűnrészes volt a 
cigarettacsempészetben. Ezért nem szabad megengedni, hogy ők válasszák ki az adattároló 
vállalatot vagy a külső ellenőrt. Az adattároló vállalatot a tagállamoknak kell kiválasztaniuk, 
a külső ellenőrt pedig a Bizottságnak kell kijelölnie.

Módosítás 169
Morten Messerschmidt

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, 

(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, 
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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.

Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól. A szájon át fogyasztott 
dohánytermékek árusításának tilalmát meg 
kell szüntetni, mivel a szájon át fogyasztott 
dohánytermékeknek bizonyítottan 
kevesebb az egészségügyi hatása, mint a 
dohányzásnak.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak nem szabad a „snus” használatát megakadályoznia, mivel az mind ömlesztve, 
mind adagolva a dohányzásra szánt dohánytermékeknél kevésbé ártalmas. Továbbá ahogyan 
azt az EU-nak az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal foglalkozó saját 
tudományos bizottsága is megállapította, a tudományos adatok nem támasztják alá azt az 
elméletet, miszerint a füstnélküli dohánytermékek (azaz a svéd „snus”) a dohányzás 
elkezdéséhez vezetnének.

Módosítás 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

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 

(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 
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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.

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. Fenn kell tartani a 
szájon át fogyasztott dohánytermékek 
tilalmát, e tilalom azonban nem 
vonatkozhat a történelmileg 
hagyományos, szájon át fogyasztható 
dohánytermékekre, amelyek használatát 
az egyes tagállamok engedélyezhetik. Más 
füstnélküli dohánytermékek esetében, 
amelyeket nem tömegpiacra gyártanak, a 
piac hagyományos felhasználáson túlmenő 
bővülésének megelőzése érdekében 
elegendőnek tekintik a címkézésre és az 
összetevőkre vonatkozó szigorú 
szabályozást.

Or. en

Módosítás 171
Nils Torvalds

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 olyan tagállamok 
vagy tagállami régiók, ahol hagyománya 
van a szájon át fogyasztott 
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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.

dohánytermékek használatának, 
lehetőséget kapnak arra, hogy kulturális 
vagy történelmi okokra hivatkozva 
nemzeti vagy regionális szintű 
mentességért folyamodjanak a tilalom 
alól. 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.

Or. sv

Indokolás

A szájon át fogyasztható dohánytermékek tilalma nem következetes, és – többek között – az 
egész Balti-tenger környéki területet érinti, ahol hagyományosan szájon át fogyasztható 
dohánytermékeket használnak. Az ezekben az országokban élő lakosság számára érthetetlen, 
hogy miért tiltanak be egy olyan dohányterméket, amelyet évszázadokon keresztül használtak, 
és része egy régió kulturális identitásának, különös tekintettel arra, hogy a termék kevésbé 
káros az egészségre, mint a cigaretta.

Módosítás 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

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 

(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 
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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.

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. 
Mivel a szájon át fogyasztott 
dohányterméket tilos a belső piacon 
forgalomba hozni, a szájon át fogyasztott 
dohányra a 15. cikk kivételével 
mentességet kell adni ezen irányelv 
alkalmazása alól. 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.

Or. en

Módosítás 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Ezért a 
„snusra” mentességet kell adni ezen 
irányelv 6. cikkének rendelkezései alól.

Or. sv
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Módosítás 174
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) A szájon át fogyasztott 
dohánytermék értékesítését és forgalomba 
hozatalát az egész EU területén be kell 
tiltani. A tilalomnak különösen 
vonatkoznia kell a rágásra szánt 
dohánytermékekre (például „snus”) és a 
rágódohányra; a tilalomnak vonatkoznia 
kell az orron át való szívásra szánt 
tubákra is.

Or. fi

Módosítás 175
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a belső 
piacon az információs társadalommal 

(30) A nemzetközi dimenziójú
távértékesítést és az internetes értékesítést 
be kell tiltani.
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összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK irányelvben foglalt értesítési 
eljárás ellenére alkalmazandók. A 
dohánytermékeknek az üzleti vállalkozások 
által fogyasztóknak történő távértékesítését 
tovább szabályozza a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, amelyet 2014. június 30-tól 
felvált a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság hatásvizsgálata szerint a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
internetes értékesítése megkönnyíti az olcsóbb árakra való spekulációt, nyitva áll az illegális 
kereskedelem előtt és legtöbbször olyan internetes kiskereskedők alkalmazzák, akik 
kihasználják a tagállamok eltérő adórendszereit, aláásva ezzel azon tagállami erőfeszítéseket, 
hogy magas adók révén tartsák vissza az embereket a dohányzástól.

Módosítás 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 

(30) A dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése – valamint az 
olyan gyakorlatok, mint a 
dohánytermékek reklámcélból 
közterületen való ingyenes terjesztése vagy 
cseréje – megkönnyítik a fiatalok számára 
a dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést. Ezért ezeket meg kell 
szüntetni.
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dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. it

(Lásd az 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 177
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

(30) A dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítését be kell tiltani, 
mivel megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést.
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különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. fi

Módosítás 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók.
A dohánytermékeknek az üzleti 

(30) A dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése megkönnyíti a 
fiatalok számára a dohánytermékekhez 
való hozzáférést, és veszélyezteti a 
dohány-ellenőrzési jogszabályokban és 
különösen az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Tilalmat kell bevezetni be a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésére.
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vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. pl

Módosítás 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést.
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a belső 
piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK irányelvben foglalt értesítési 
eljárás ellenére alkalmazandók. A 
dohánytermékeknek az üzleti vállalkozások 
által fogyasztóknak történő távértékesítését 
tovább szabályozza a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 

(30) A dohánytermékek internetes 
értékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést, ezért 
azt a Dohány-ellenőrzési Keretegyezmény 
végrehajtási iránymutatásaival 
összhangban be kell tiltani. A 
dohánytermékeknek az üzleti vállalkozások 
által fogyasztóknak történő távértékesítését 
tovább szabályozza a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, amelyet 2014. június 30-tól 
felvált a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.



PE510.712v01-00 22/75 AM\935755HU.doc

HU

97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, amelyet 2014. június 30-tól 
felvált a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek minden internetes értékesítését be kell tiltani. A Bizottság hatásvizsgálata 
megállapítja, hogy a határokon átnyúló internetes értékesítések nagyrészt tiltottak, és a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 13. cikkének végrehajtására vonatkozó 
iránymutatások az internetes értékesítés teljes tilalmát javasolják. Az életkor hatékony 
ellenőrzését nagyon nehéz online biztosítani.

Módosítás 180
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a belső 
piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK irányelvben foglalt értesítési 
eljárás ellenére alkalmazandók. A 
dohánytermékeknek az üzleti vállalkozások 
által fogyasztóknak történő távértékesítését 

(30) A dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése megkönnyíti a 
fiatalok számára a dohánytermékekhez 
való hozzáférést, és veszélyezteti a 
dohány-ellenőrzési jogszabályokban és 
különösen az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az irányelv 
felülvizsgálata révén elkezdődik majd a 
távértékesítés teljes tilalmára vonatkozó 
jogszabályok kidolgozása. 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 
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tovább szabályozza a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, amelyet 2014. június 30-tól 
felvált a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

eljárás ellenére alkalmazandók. A 
dohánytermékeknek az üzleti vállalkozások 
által fogyasztóknak történő távértékesítését 
tovább szabályozza a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, amelyet 2014. június 30-tól 
felvált a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. fi

Módosítás 181
Andrés Perelló Rodríguez

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 szponzorálásának 
összefüggésében való ingyenes 
terjesztését. Ez az irányelv – amely 
szabályozza a dohánytermékek 
megjelenítésével és értékesítésével 
kapcsolatos szempontokat, és 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.

Or. es

Módosítás 182
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
fokozniuk kell az erőfeszítéseiket annak 
érdekében, hogy folyamatosan 
ellenőrizzék, megelőzzék és visszaszorítsák 
a harmadik országokban, az európai 
gyártók esetében kötelező átfogó 
ellenőrzés nélkül gyártott dohánytermékek 
illegális kereskedelmét. Ideje elkezdeni a 
dohánytermékekre kivetett adó 
valamennyi uniós tagállamban történő 
harmonizálását is, hogy elkerülhetők 
legyenek a tagállamok közötti – különösen 
a határ menti területeken jelentkező –
árkülönbségek és a dohánytermékek 
fogyasztására való ösztönzés, valamint 
hogy valamennyi tagállam végleg 
elkötelezze magát az irányelv céljai iránt.  

Or. es

Módosítás 183
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
30 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30 c) A tagállamok eltérő szabályokat 
alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy 
engedélyezzék a kiskereskedőknek és a 
helyi szinten engedélyezett eladóknak, 
hogy helyiségeiken belül reklámozhassák 
és megjeleníthessék a dohánytermékeket: 
a bizonyos tagállamokban elfogadott, az 
értékesítési ponton történő megjelenítést 
tiltó rendelkezéseket ki kell terjeszteni és 
hasznosnak kell tekinteni a fiatalok 
körében való dohányzás csökkentése 
tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A tagállamokban szigorú szabályok vonatkoznak a dohánytermékek reklámozására. A 
dohányipar egyre innovatívabb módon használja a még fennmaradó marketingeszközeit, így 
az értékesítési ponton történő megjelenítés egyre kreatívabb és vonzóbb lesz. Kutatások 
bizonyítják, hogy az értékesítési ponton történő megjelenítésnek közvetlen hatása van a 
fiatalok dohányzására. Azokban a tagállamokban, ahol ezt elfogadják (például Írországban), 
az értékesítési ponton történő megjelenítésre vonatkozó tilalom segíthet a fiatalok számára 
kevésbé vonzóvá tenni a dohánytermékeket.

Módosítás 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
30 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30 d) A dohánytermékek promóciós 
reklámcéllal való terjesztését – amelyet az 
online kereskedelemben még mindig 
használnak és néhány tagállamban egyes 
közterületeken is eltűrnek – be kell tiltani.

Or. en

Indokolás

A fiatalokat elsősorban a dohánytermékeket népszerűsítő olyan reklámkampányokkal 
célozzák, amelyek közterületen – például éjszakai klubokban vagy más szórakozóhelyeken –
ingyenesen terjesztik a dohánytermékeket. A dohánytermékek ilyen reklámcélú terjesztését be 
kell tiltani.

Módosítás 185
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
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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.

okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Az irányelv célja a dohányzás 
csökkentése, és különösen a fiatalok és 
mások visszatartása a dohányzás 
elkezdésétől. A piac új dohánytermékek 
engedélyezése révén való bővítését ezért 
tiltani kell, mivel ez ellentétes az irányelv 
céljával.

Or. fi

Módosítás 186
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái 
tekintetében értesítési kötelezettséget kell 
előírni a gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, 
szükséges-e az irányelv módosítása.

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Ezért valamennyi dohánytermék 
Európai Unióban való gyártására és 
értékesítésére vonatkozó teljes tilalmat 
kell bevezetni. 

Or. en
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Módosítás 187
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása.

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és 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 ahhoz, hogy teljes 
mértékben megakadályozzák a 
dohánytermékek új kategóriáinak piaci 
bevezetését.

Or. fi

Módosítás 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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 

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
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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.

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. A gyerekeket és 
a fiatalokat oktatásban kell részesíteni, 
mivel így lehet a legegyszerűbben és 
leghatékonyabban megelőzni, hogy a 
fiatalok elkezdjenek dohányozni. Érdemes 
megfontolni egy, a dohánytermékek 
gyártói által finanszírozott alap 
létrehozását, amelyet dohányzásellenes 
kampányok finanszírozására 
használnának. A tagállamoknak össze kell 
hangolniuk a dohánytermékek 
vásárlására vonatkozó 18 éves korhatárt.

Or. pl

Módosítás 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

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 

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében előmozdítsuk a 
dohányzás súlyos egészségügyi hatásával 
kapcsolatos figyelemfelhívó és oktatási 
terveket és kampányokat, és figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
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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.

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.

Or. es

Indokolás

A nyilvánosságnak szóló oktatási és figyelemfelhívó kampányok hatékonyabbak a 
közegészségügy szempontjából, mint a tudományos alapokat nélkülöző, egyszerű tilalmak.

Módosítás 190
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és fogyasztásukat vissza kell 
szorítani. Fontos, hogy a dohánytermékek 
új kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamoknak ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása.

(31) Valamennyi dohánytermék képes 
halált, betegséget és fogyatékosságot 
okozni, és 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. Ennek során a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
azt a lehetőséget, hogy az új 
dohánytermékek negatív hatással lehetnek 
a lakosság általános egészségére, valamint 
azt a lehetőséget, hogy az új 
dohánytermékek korlátozhatják a 
lakosság általános egészségére gyakorolt 
káros hatást azáltal, hogy tömegesen 
helyettesítik a dohányosok által 
fogyasztott termékeket, a nem dohányosok 
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pedig jelentéktelen mértékben fogyasztják 
ezeket a termékeket. A Bizottságnak 
mindkét lehetőség figyelembe vétele 
mellett 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.

Or. el

Indokolás

Az új dohánytermékek forgalomba hozatali engedélye kritériumának az általános egészségre 
gyakorolt hatás kell legyen, így ösztönözve azokat a termékeket, amelyeknek komoly esélye 
van arra, hogy a lakosság egészének egészségére gyakorolt negatív hatást csökkentsék.

Módosítás 191
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az egyenlő feltételek biztosítása 
érdekében a dohánytermékek új 
kategóriáinak – amelyek ezen irányelv 
értelmében dohánytermékek – tiszteletben 
kell tartaniuk az irányelvben előírt 
követelményeket.

(32) Káros és felesleges a dohánytermékek 
új kategóriáinak – amelyek ezen irányelv 
értelmében dohánytermékek – piaci 
bevezetése. Ezért nem indokolt a 
dohánytermékek új kategóriáinak piaci 
bevezetése, illetve az engedélyezésük. A 
dohánytermékek új kategóriáinak 
engedélyezése ellentétes az irányelv 
dohánytermékek fogyasztásának 
csökkentésére irányuló alapvető céljával.

Or. fi

Módosítás 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) Az uniós piacokon értékesítenek 
nikotintartalmú termékeket. A tagállamok 
azonban eltérő szabályozási megközelítést 
alkalmaznak, és ez veszélybe sodorja a 
belső piacot, különös tekintettel arra, hogy 
ezek a termékek jelentős, határokon 
átnyúló – többek között internetes –
távértékesítésben vesznek részt. 
Harmonizált szabályokra van szükség, és 
tekintettel e termékek abbéli potenciáljára, 
hogy elősegítsék az ártalomcsökkentésre 
vonatkozó programot, lehetőséget kell 
adni a biztonságosságot és minőséget 
garantáló könnyedebb szabályozási 
rendszerre, amely a gyógyszerekre és a 
dohánytermékekre vonatkozó szabályozás 
közötti középutat jelenti.

Or. en

Módosítás 193
Frédérique Ries

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 egyre nagyobb 
mennyiségben értékesítenek 
nikotintartalmú termékeket. A 
legkülönbözőbb fajtájú, különböző 
tulajdonságokkal rendelkező elektronikus 
cigaretták különösen népszerűek. 
Változatosságuk miatt jogilag nehezen 
meghatározhatók, ezért európai 
jogszabályok több különböző rendszere 
vonatkozik rájuk attól függően, hogy 
céljuk az emberek dohányzásról való 
leszoktatásában való segítségnyújtás-e, 
valamint hogy tartalmaznak-e olyan, 
függőséget okozó anyagokat, mint a 
nikotin vagy mérgező vegyi anyagok.
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A tagállamok eltérő szabályozási 
megközelítése az ezekkel az új – az uniós 
piacon kevesebb mint 10 éve jelen lévő –
termékekkel összefüggő esetleges
egészségügyi és biztonsági aggályokkal 
kapcsolatban befolyásolja a belső piac 
működését, különösen figyelembe véve 
azt, hogy e termékeket jelentős arányban 
értékesítik nemzetközi dimenziójú 
távértékesítéssel, beleértve az internetes 
értékesítést.

Or. fr

Indokolás

Ezeket az új nikotintartalmú termékeket objektívebb módon kell bemutatni, hiszen bár 
minőségük és biztonságosságuk nem teljesen garantált, egy dolog biztos: kevésbé mérgezőek, 
ezért kevesebb egészségügyi kockázattal járnak, mint a rendes cigaretták vagy a sodort 
dohány.

Módosítás 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 nem 
dohányeredetű 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.

Or. it
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Módosítás 195
Sari Essayah

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. 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. Az elektronikus 
cigarettákat – amelyek révén a belélegzett 
levegővel nikotin szívódik fel a szervezetbe 
– egyenlően kell kezelni azokkal az egyéb 
forrásokkal, amelyek révén a belélegzett 
levegővel nikotin szívódik fel a 
szervezetbe.

Or. fi

Módosítás 196
Toine Manders

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 

(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 
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internetes értékesítést. internetes értékesítést.

A tagállamok jelentős mennyiségű 
adóbevételre tesznek szert valamennyi 
dohánytermék gyártásából és 
értékesítéséből, ezért a tagállamokat 
határozottan ösztönözni kell arra, hogy 
ezeket a bevételeket közvetlenül az
egészségügyre, valamint a fiatal 
polgárokat a dohányzás hatalmas 
egészségügyi kockázatairól tájékoztató 
információs kampányokra fordítsák. 

Or. en

Módosítás 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Még azelőtt, hogy termékeik 
forgalmazását engedélyeznék, az 
elektronikuscigaretta-gyártóknak és –
forgalmazóknak pontos nyilatkozatot kell 
benyújtaniuk a felügyelő hatóságoknak a 
termékeik – a tisztaság, szennyeződések és 
a stabilitás tekintetében – lényeges 
összetevőiről, melyeknek az általános 
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK 
irányelvvel összhangban láthatóknak kell 
lenniük a csomagoláson;
a fogyasztó, valamint a gyártó vagy 
forgalmazó érdekében is alapvetően 
szükségesek az elektronikus cigaretták 
toxicitását kizáró, megbízható 
tudományos adatok; a Bizottság ezért az 
új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatokkal foglalkozó tudományos 
bizottság (SCENIHR) véleményét fogja 
kérni az irányelv hatálybalépésétől 
számított 24 hónapon belül;

Or. fr
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Indokolás

A Bizottságnak és tudományos bizottságainak a lehető leghamarabb átfogó biztonsági 
jelentést kell készítenie az elektronikus cigaretták piacon jelenleg elérhető különböző 
típusairól, amelyek gyakran nem tartoznak a hatályos jogszabályok hatályán alá.

Módosítás 198
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Módosítás 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve az 
emberi egészségre állítólag jótékony 
hatást gyakorló nikotintartalmú termékeket 
– minőségének, biztonságosságának és 
hatékonyságának értékelésére. E 
szabályozási rendszer keretében már 
számos, állítólag ilyen hatással rendelkező
nikotintartalmú termék engedélyezésére sor 
került. A tagállamoknak kötelessége 
biztosítani, hogy a 2001/83/EK irányelv 
hatályán kívül eső, a közös piacon 
forgalomba hozott nikotintartalmú termék 
megfeleljen a IV. mellékletben (új) 
felsorolt megfelelő szabályozásnak.

Or. en
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Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a nikotintartalmú termékek tekintetében kettős 
megközelítést kell alkalmazni. Azoknak a nikotintartalmú termékeknek, amelyek nem tartoznak 
a 2001/83/EK irányelv hatálya alá, a IV. mellékletben (új) felsorolt széles körű 
szabályozásnak kell megfelelniük.

Módosítás 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. A szervezetbe 
bejuttatott nikotinmennyiség mérése 
azonban nehéznek bizonyult, mivel az a 
terméktől és a fogyasztás módjától függ. 
Ezért ha nikotintartalmuktól függetlenül 
valamennyi nikotintartalmú termékre a 
2001/83/EK irányelv 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 
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teljesülnek. 2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

A nikotintartalmú termékek forgalmazását kizárólag a dohányzásról való leszokás céljából 
szabad engedélyezni. Nagyon nehéz felmérni, hogy a nikotintartalmú termékek mennyi 
nikotint juttatnak a szervezetbe. Az alacsony nikotintartalmú termékek intenzív fogyasztása 
ugyanúgy jelentős nikotinfelvételhez vezethet. Ezért helyénvaló, hogy valamennyi 
nikotintartalmú termékre gyógyszerészeti jogszabályok vonatkozzanak. Ez biztosítaná a 
nikotintartalmú termékek minőségét, biztonságosságát és hatékonyságát, ugyanakkor egyenlő 
feltételeket biztosítana valamennyi nikotintartalmú termék számára.

Módosítás 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. A 2001/83/EK 
irányelvben engedélyezett nem 
dohányeredetű nikotintartalmú termékek 
kivétele ezen irányelv hatálya alól
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. 
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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.

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.

Or. it

(Lásd az 18. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 202
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve bizonyos
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 a 
fentihez hasonló célból alkalmazott 
nikotintartalmú termékre, amelynek 
nikotintartalma megegyezik a 2001/83/EK 
irányelven már engedélyezett 
nikotintartalmú termék tartalmával, vagy 
meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret 
vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 
helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében. 



PE510.712v01-00 40/75 AM\935755HU.doc

HU

alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

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.

Or. fr

Indokolás

Ebben a szövegrészben különösen fontos a jelentés árnyalása. Csak a 18. cikkben foglalt 
bizonyos, megfelelő mennyiségű nikotint tartalmazó termékek tekinthetők a 2001/83/EK 
irányelv értelmében vett, emberi használatra szánt gyógyszernek, amelyeknek hirdetéseit 
előzetesen engedélyeztetni kell. A 18. cikk alatt szereplő egyéb termékekre az általános 
termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 
2001/83/EK irányelv vonatkozik.

Módosítás 203
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került.
Azonban ezeket meg kell különböztetni 
azoktól a gyógyszernek nem minősülő 
nikotintartalmú termékektől, amelyek 
olyan dohányosoknak készültek, akik nem 
a dohányzásról való leszokás céljából, 
hanem a hagyományos dohánytermékek 
helyettesítésére használják őket, és 
amelyek hatása a népesség általános 
egészségi állapotára merőben különbözik 
a meglévő dohánytermékekétől; Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
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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.

termék nikotintartalmát. Ha valamennyi 
olyan nikotintartalmú termékre, amelynek 
nikotintartalma megegyezik a 2001/83/EK 
irányelven már engedélyezett 
nikotintartalmú termék tartalmával, vagy 
meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret 
vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 
helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében.
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

Or. el

Indokolás

Azokat a nikotintartalmú termékeket, amelyek dohányzóknak készülnek a dohányzásról való 
leszokás megkönnyítésének céljával, eltérően kell szabályozni azoktól a gyógyszernek nem 
minősülő termékektől, amelyek fő célja a hagyományos, jóval károsabb dohánytermékek 
helyettesítése.

Módosítás 204
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Minden nikotintartalmú termékre 
egyforma szabályozásnak kell 
vonatkoznia. Vagy ezen irányelv révén 
kell szabályozni őket, vagy – az orvosi 
célból használt nagyobb adagok esetén – a 
tagállamok gyógyszerekre vonatkozó 
jogszabályai révén.  a tagállam 
gyógyszerekre vonatkozó jogszabályai 
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megszabják a gyógyászati célból használt 
nikotin mennyiségének határértékeit, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően. A 
nikotintartalom meghatározásakor a 
nikotin mennyiségét a napi adag 
tekintetében és a maximális adag 
fényében kell kiszámítani.

Or. fi

Módosítás 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az ezen irányelvben meghatározott 
küszöbérték alatti nikotintartalmú 
termékek esetében címkézési 
rendelkezéseket kell bevezetni, hogy 
felhívják a fogyasztó figyelmét a 
potenciális egészségi kockázatokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez ahhoz a módosításhoz kapcsolódik, amely az összes előállított nikotintartalmú terméket a 
gyógyszerészeti jogszabályok hatálya alá sorolja. Amennyiben az összes nikotintartalmú 
termék gyógyszerként kerül szabályozásra, függetlenül a nikotintartalmuktól, ez a címkézésre 
vonatkozó szakasz feleslegessé válik.

Módosítás 206
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az ezen irányelvben meghatározott (35) Az ezen irányelvben meghatározott 
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küszöbérték alatti nikotintartalmú termékek 
esetében címkézési rendelkezéseket kell 
bevezetni, hogy felhívják a fogyasztó 
figyelmét a potenciális egészségi 
kockázatokra.

küszöbérték alatti nikotintartalmú termékek 
esetében címkézési rendelkezéseket kell 
bevezetni, hogy felhívják a fogyasztó 
figyelmét a potenciális egészségi 
kockázatokra. A csomagok címkézésének 
meg kell felelnie ezen irányelv 
dohánytermékek képet tartalmazó 
figyelmeztetéseire és 
csomagoláscímkézésére vonatkozó 
előírásainak.

Or. fi

Módosítás 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

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.

(35) A 2001/83/EK irányelv hatályán kívül 
eső nikotintartalmú termékek esetében 
címkézési rendelkezéseket kell bevezetni, 
hogy felhívják a fogyasztó figyelmét a 
potenciális egészségi kockázatokra, 
továbbá kötelezni kell a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy a 
nikotintartalmú termékek vásárlásának 
korhatárára vonatkozó nemzeti előírások 
összhangban legyenek a dohánytermékek 
eladására vonatkozókkal.

Or. en

Indokolás

Egyenlő feltételeket kell biztosítani a nikotintartalmú termékek és dohánytermékek 
korhatáraira vonatkozóan, hogy visszatartsák azokat a kiskorúakat, akik először kívánnak 
fogyasztani valamely terméket.

Módosítás 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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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.

(35) Az ezen irányelvben meghatározott 
küszöbérték alatti nem dohányeredetû 
nikotintartalmú termékek esetében az 
összetevőkre, a címkézésre és a leírásra 
vonatkozó rendelkezéseket kell bevezetni, 
hogy felhívják a fogyasztó figyelmét az 
egészségi kockázatokra.

Or. it

(Lásd az 18. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 209
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) „kis kockázatú termék”: bármely 
olyan dohányt tartalmazó termék, amely 
forgalomba hozása esetén jelentősen 
csökkenti a hagyományos 
dohánytermékek fogyasztásával 
összefüggő betegségek kockázatát. A 
dohányzás okozta függőség kezelésére, 
többek között a leszokásra szolgáló termék 
nem tekintendő kis kockázatú terméknek, 
ha gyógyszerként hagyták jóvá.

Or. pt

Módosítás 210
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés



AM\935755HU.doc 45/75 PE510.712v01-00

HU

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.

törölve

Or. de

Módosítás 211
Milan Cabrnoch

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, a fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek meghatározása
tekintetében, a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. cs
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Módosítás 212
Jarosław Kalinowski

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.

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták nagy népszerűségre tettek szert (a 
dohánytermékek piacának jelentős szeletét képviselik) néhány uniós tagállamban. Más 
országokban az ízesített cigaretták elterjedtsége elhanyagolható, míg egyes országokban 
nincsenek jelen a piacon. Ezért a Bizottság által javasolt rendelkezések azon országok piacát 
érintenék a leghátrányosabban, amelyekben népszerűek az ízesített cigaretták, míg más 
tagállamok piacára gyakorlatilag semmilyen hatással nem lennének. Ez a rendelkezés 
aránytalan, ezért ki kell hagyni a szövegből.

Módosítás 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
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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.

vonatkozó jelentés formátuma tekintetében 
– a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel 
kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 
182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében pozitív listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítása, ugyanazoktól a javaslattevőktől.

Módosítás 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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, valamint a 
jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek meghatározása 
tekintetében – a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. it

Lásd az 6. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez fűzött módosítást.
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Módosítás 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

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, 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.

Or. pl

Módosítás 216
Gaston Franco

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 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 

törölve
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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.

Or. de

Módosítás 218
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben mûködőképes 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 működésérõl szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a mérési módszerek 
és a toxicitást fokozó vagy fokozott 
függőséget okozó összetevők maximális 
szintjének meghatározása tekintetében. 
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. .

Or. cs

Módosítás 219
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 lehet
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő 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.

Or. de
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Indokolás

Egyelőre túl korai konkrét elemekre utalni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok területén. 
Az általános szóhasználat révén elkerülhetőek a preambulumbekezdések jövőbeni 
változtatásai.

Módosítás 220
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 mérési 
módszereinek, a toxicitást fokozó vagy
fokozott függőséget okozó 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 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 221
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 mérési 
módszereinek, a toxicitást fokozó vagy
fokozott függőséget okozó 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, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 222
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, 
valamint a nikotintartalmú termékek 
nikotinszintjének felülvizsgálata. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 223
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 mérési 
módszereinek, a toxicitást fokozó vagy
fokozott függőséget okozó 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 
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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.

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.

Or. de

Módosítás 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: a füstkibocsátás maximális 
hozamának elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függőséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelő összetevők 
maximális szintjének meghatározása, az 
egészségügyi figyelmeztetések, egyedi 
azonosítók és biztonsági elemek 
alkalmazása a címkézésben és 

(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 
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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.

csomagolásban, a független harmadik 
felekkel kötött, adattárolásra vonatkozó 
szerződések fő elemeinek meghatározása, a 
cigarettától, sodort dohánytól, vízipipa-
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.

Or. ro

Módosítás 225
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: a füstkibocsátás maximális 
hozamának elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függőséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelő összetevők 

(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 mérési 
módszereinek elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függőséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelő összetevők 
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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.

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.

Or. es

Indokolás

A kibocsátások maximális mértékének meghatározása nem tekinthető csupán technikai, 
jogalkotás útján rendezhető szempontnak.

Módosítás 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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 

(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 
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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.

hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: a füstkibocsátás és mérési 
módszerei maximális hozamának 
kiigazítása, a toxicitást fokozó, fokozott 
függőséget okozó vagy a termék vonzerejét 
növelő összetevők maximális szintjének 
meghatározása, az annak megállapítására 
irányuló módszer, hogy a dohánytermék 
rendelkezik-e jellegzetes ízesítéssel, az 
egészségügyi figyelmeztetések, egyedi 
azonosítók és biztonsági elemek 
alkalmazása a címkézésben és 
csomagolásban, a független harmadik 
felekkel kötött, adattárolásra vonatkozó 
szerződések fõ elemeinek meghatározás, 
továbbá a cigarettától, sodort dohánytól és 
füstnélküli dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
végezzen, szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. it

(Lásd az 3. cikk (6) bekezdésének 2) albekezdéséhez és a 18. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 227
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az irányelv céljának a dohányzás 
csökkentésének kellene lennie, a végső 
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célnak pedig a dohányzás teljes 
megszüntetésének, tekintettel a 
közegészségügy és a gazdaság hatalmas és 
szükségtelen veszteségeire.

Or. fi

Módosítás 228
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) A tagállamoknak módjukban áll, 
hogy – az adott tagállam specifikus 
helyzete alapján, és amennyiben a 
rendelkezések a népegészségügy védelme 
érdekében indokoltak, és nem önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei, és nem torzítják a versenyt – a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
szigorúbb rendelkezéseket vezessenek be, 
amelyek valamennyi termékre egyaránt 
vonatkoznak.

Or. el
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Indokolás

Az irányelv célja a dohánytermékek piacának harmonizációja, nem pedig a töredezetté tétele.
Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a közegészség védelme nemzeti hatáskörbe tartozik.

Módosítás 229
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs
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Módosítás 230
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló a Bizottság felhatalmazása a jövőbeni nemzeti fellépés elfogadására vagy 
elutasítására, mivel a bíróságok feladata a nemzeti intézkedéseknek az uniós jogszabályokkal 
való kompatibilitásának megítélése.

Módosítás 231
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. 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. Az 
önkényes megkülönböztetés egyik példája 
az a szabály, amely szerint a 
figyelmeztetéssel lefedendő felületet 60% 
fölé kell növelni. Ezen irányelv célja, hogy 
egységes csomagolási és címkézési 
követelményeket vezessen be, ezért szigorú 
feltételeket kell alkalmazni a tagállamok 
mozgásterére olyan szabványok 
elfogadását illetően, amelyek jelentősen 
eltérnek az ezen irányelvben foglaltakról.

Or. de

Módosítás 232
Renate Sommer
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Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Irányelvre irányuló javaslat
40 A preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Azon tagállamnak, amely a 
hagyományos dohányültetvények 



PE510.712v01-00 66/75 AM\935755HU.doc

HU

megőrzése érdekében, a helyi közösségek 
társadalmi-gazdasági ráutaltsága és a 
fölhasználat okán indokoltnak tartja 
nemzeti és/vagy regionális rendelkezések 
fenntartását és/vagy bevezetését, ezt 
lehetővé kell tenni. 

Or. pt

Módosítás 234
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
összes termékre egyaránt alkalmazandó 
nemzeti jogszabályokat az irányelv 
hatálya alá nem tartozó szempontok 
tekintetében, amennyiben ezek 
összeegyeztethetők a Szerződéssel, és nem 
veszélyeztetik az irányelv teljes körű 
alkalmazását. Ennek megfelelően a 
tagállamok például fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a dohánytermékek 
csomagolásának egységesítését előíró 
rendelkezéseket, amennyiben ezek 
összeegyeztethetők a Szerződéssel, a 
WTO-kötelezettségekkel, és nem érintik 
ezen irányelv teljes körű alkalmazását. A 
műszaki szabályok vonatkozásában a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

törölve

Or. de
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Módosítás 235
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek az 
összes termékre egyaránt alkalmazandó 
nemzeti jogszabályokat az irányelv 
hatálya alá nem tartozó szempontok 
tekintetében, amennyiben ezek 
összeegyeztethetők a Szerződéssel, és nem 
veszélyeztetik az irányelv teljes körű 
alkalmazását. Ennek megfelelően a 
tagállamok például fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek a dohánytermékek 
csomagolásának egységesítését előíró 
rendelkezéseket, amennyiben ezek
összeegyeztethetők a Szerződéssel, a 
WTO-kötelezettségekkel, és nem érintik 
ezen irányelv teljes körű alkalmazását. A 
műszaki szabályok vonatkozásában a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

(41) A tagállamok számára lehetőséget 
kell biztosítani a dohánytermékekre 
alkalmazandó olyan nemzeti jogszabályok 
fenntartására vagy bevezetésére, 
amelyeket szükségesnek ítélnek a 
közegészség fenntartására, amennyiben 
ezek az intézkedések nem esnek ezen 
irányelv hatálya alá. Amennyiben a 
dohánytermékek vagy kapcsolódó 
termékek eleget tesznek az irányelv 
követelményeinek, a tagállamok nem 
tilthatják meg és nem korlátozhatják e 
termékek importját, forgalmazását vagy 
fogyasztását.

Or. de

Módosítás 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 
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jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körű 
alkalmazását. A műszaki szabályok 
vonatkozásában a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. A 
műszaki szabályok vonatkozásában a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

(amennyiben nem kerül elfogadásra a 
kapcsolódó, egységes csomagolásra 
vonatkozó módosítás, ez a módosítás 
elvetendő.)

Or. en

Indokolás

A szabványosított csomagolást kötelező jelleggel kellene bevezetni, ahogy a módosítás szerzői 
egyéb módosításaikban már rámutattak.

Módosítás 237
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
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Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körű 
alkalmazását. A műszaki szabályok 
vonatkozásában a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró további
rendelkezéseket, amennyiben ezek 
összeegyeztethetők a Szerződéssel, a 
WTO-kötelezettségekkel, és nem érintik 
ezen irányelv teljes körű alkalmazását. A 
műszaki szabályok vonatkozásában a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

Or. el

Módosítás 238
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körű 
alkalmazását. A műszaki szabályok 
vonatkozásában a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 

(41) A tagállamok szabadon fenntarthatnak 
vagy bevezethetnek az összes termékre 
egyaránt alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokat az irányelv hatálya alá nem 
tartozó szempontok tekintetében, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, és nem veszélyeztetik az 
irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek 
megfelelően a tagállamok például 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek a 
dohánytermékek csomagolásának 
egységesítését előíró rendelkezéseket, 
amennyiben ezek összeegyeztethetők a 
Szerződéssel, a WTO-kötelezettségekkel, 
és nem érintik ezen irányelv teljes körű 
alkalmazását. Külön figyelmet kell 
fordítani az irányelvben foglalt, kötelező, 
képet tartalmazó és szöveges 
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információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

figyelmeztetések és egyéb – pl. a kakaóra 
vonatkozó – harmonizációs szabályok 
végrehajtására. A műszaki szabályok 
vonatkozásában a műszaki szabványok és
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

Or. fi

Módosítás 239
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Amennyiben a dohánytermékek 
vagy hasonló termékek eleget tesznek az 
irányelv követelményeinek, a tagállamok 
nem tilthatják meg vagy nem 
korlátozhatják indokolatlanul e termékek 
importját, forgalmazását vagy 
fogyasztását. A gyártók számára meg kell 
maradnia egy minimális szintű 
jogbiztonság biztosítékának.

Or. de

Módosítás 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A tagállamok az európai polgárok 
egészségének védelme érdekében hozott 
bármilyen rendelkezéssel kiegészíthetik 
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ezen irányelv jogi rendelkezéseit. A 
dohánytermékek adózásának fokozatos 
egységesítése az Unióban, illetve a 
tájékoztató kampányok a médiában és a 
fiatalok számára az oktatási 
intézményekben két alapvető eszköz a 
fiatalkorúak védelmére a dohányzás 
veszélyeivel szemben. 

Or. fr

Módosítás 241
Ewald Stadler

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. A nemzeti 
adatvédelmi szabályokat is figyelembe kell 
venni.

Or. de

Módosítás 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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 

(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 tulajdonjogát
(17. cikk). Ezért fontos annak biztosítása, 
hogy a dohánytermékek gyártóira, 
importőreire és forgalmazóira vonatkozó 
kötelezettségek ne csupán magas szintű 
egészség- és fogyasztóvédelmet 
garantáljanak, hanem minden egyéb 
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Chartájának 35. és 38. cikkében 
foglaltaknak megfelelően. Az irányelv 
alkalmazása során tiszteletben kell tartani 
az uniós jogot és a releváns nemzetközi 
kötelezettségeket,

alapvető jogot megvédjenek, és arányosak 
legyenek a belső piac működésére 
tekintettel. Az irányelv alkalmazása során 
tiszteletben kell tartani az uniós jogot és a 
releváns nemzetközi kötelezettségeket,

Or. de

Módosítás 244
Ewald Stadler

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 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk).

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő, védjegyjogokba való beavatkozás semmiféleképpen sem 
szükséges a belső piac működésének javítása érdekében.
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Módosítás 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

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 
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,

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. Az Európai 
Unió alapjogi Chartájának 37. cikke is 
magában foglalja mindezt, amely szerint a 
magas színvonalú környezetvédelmet és a 
környezet minőségének javítását be kell 
építeni az uniós politikákba.

Or. en

Módosítás 246
Izaskun Bilbao Barandica
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Irányelvre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Ez az irányelv jelentős mértékben 
hozzájárul az európai polgárok 
egészségének és jólétének védelméhez, 
növelve a fogyasztók által kapott 
információ megbízhatóságát, és próbálva 
megfelelőbb és objektívabb tudományos 
bizonyítékot nyújtani a dohányfogyasztás 
egészségkárosító hatásáról. Életbe lépése 
ezért valószínűleg csökkenteni fogja a 
fogyasztást, és negatív következményekkel 
járhat a dohánytermesztőkre és a 
növényhez kapcsolódó néhány 
hagyományos iparágra nézve, amelyek 
Európai legkülső és hanyatló régiói GDP-
jének fontos elemei. Erre a szempontra 
tekintettel az európai intézményeknek meg 
kellene vizsgálniuk az új tevékenységek 
kidolgozására, átalakítására vagy 
bevezetésére vonatkozó rendelkezéseket az 
ágazatban dolgozók számára, valamint 
ezen növény új, nem ártalmas 
felhasználására vonatkozó kutatások 
ösztönzésére és fejlesztésére vonatkozó 
rendelkezéseket.

Or. es


