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Módosítás 487
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. cs

Módosítás 488
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével és bármely lehetséges jogalappal, hanem a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) és a végrehajtási aktusok (az 
EUMSZ 291. cikke) alkalmazását szabályozó, a Szerződésben lefektetett iránymutatásokkal is 
ellentétes.
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Módosítás 489
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Indokolás

A fent, nagy jelentőségű kérdést az alap-jogiaktusban kell szabályozni.

Módosítás 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Módosítás 491
Jutta Haug

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 494
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján – és az 5. 
cikk szerint rendelkezésére bocsátott 
információ, illetve a rendelkezésére álló 
tudományos tények alapján – közös listát 
határozhat meg a dohánytermékek 
esetében engedélyezett adalékanyagok 
tekintetében, tekintetbe  véve az (1)
bekezdésben foglalt rendelkezéseket. A 
tagállamok megtilthatják azon 
adalékanyagok jelenlétét, amelyek káros 
hatása a jóváhagyáshoz szükséges 
értékelés előtt már ismert. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 21. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék
tudományos bizonyítékok alapján az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozik-e. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni. Egy független szakértői értékelő 
testületet kell bevonni, amely segítséget 
nyújt a döntéshozatal során.

Or. en

Módosítás 496
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. cs

Módosítás 497
Jarosław Kalinowski
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Indokolás

A fent említett, nagy jelentőségű kérdést az alap-jogiaktusban kell szabályozni.

Módosítás 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Egységes szabályok elfogadása azon eljárásokra vonatkozóan, amelyek meghatározzák, hogy 
egy dohánytermék az (1) bekezdés hatálya alá tartozik-e, a jogalkotási aktus lényegi elemének 
tekintendő, és minden ilyen elem bármely módosításának a rendes jogalkotási eljárás tárgyát 
kell képeznie.
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Módosítás 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.
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Módosítás 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 22. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el, egységes 
szabályokat írva el azon eljárásokra,
amelyek meghatározzák, hogy egy 
dohánytermék az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozik-e.

Or. it

Módosítás 502
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. en



AM\935758HU.doc 11/65 PE510.715v01-00

HU

Indokolás

Ezen irányelvben minden döntés erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 503
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. de

Indokolás

A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével és bármely lehetséges jogalappal, hanem a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) és a végrehajtási aktusok (az 
EUMSZ 291. cikke) alkalmazását szabályozó, a Szerződésben lefektetett iránymutatásokkal is 
ellentétes.

Módosítás 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. en

Indokolás

Az  adalékanyagoknak vagy az adalékanyagok kombinációjának maximális szintjei a 
jogalkotási aktus lényegi elemeinek tekintendők, és ezen elemek bármely módosításának a 
rendes jogalkotási eljárással kell történnie.

Módosítás 505
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 

törölve
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kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

Or. de

Módosítás 506
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. pl

Indokolás

Néhány – nem sok – uniós tagállamban a jellegzetes aromájú és ízű cigaretták népszerűvé 
váltak (és jelentős részesedésre számítanak a dohánytermékek piacán).  Más országokban az 
ízesített cigaretták népszerűsége elhanyagolhatóan csekély, megint másokban pedig 
egyáltalán nem is léteznek ilyen termékek. A Bizottság által javasolt intézkedések ezért 
erősebben érintenék azokat az országokat, amelyekben az ízesített cigaretták nagyobb 
népszerűséggel bírnak, ugyanakkor gyakorlatilag semmilyen hatást sem fejtenének ki a többi 
tagállam piacaira. Az intézkedés tehát aránytalan, és mint ilyen, eltávolítandó.

Módosítás 507
Jutta Haug
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. en

Módosítás 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. de
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Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 509
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapjaiban változtatná meg az irányelvet, ha e tekintetben 
felruháznák felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörével. Az 
alkotóanyagok szabályozásának ehelyett az együttdöntési eljárással kell történnie.

Módosítás 510
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 

törölve
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tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

Or. cs

Módosítás 511
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja egy 
bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
jellegzetes ízt okozó adalékanyagok vagy 
adalékanyagok kombinációja megengedett 
legmagasabb értékekeinek megállapítására.

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett
tudományos adatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja egy 
bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a rendes jogalkotási eljárást 
kell követni a jellegzetes ízt okozó 
adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

Or. el

Indokolás

A jellegzetes ízt adó adalékanyagok legmagasabb megengedett szintjeinek megbízható 
tudományos adatok alapján történő előírása érdekében a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok Bizottság általi elfogadása helyett inkább a rendes jogalkotási eljárást kell követni. 
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Módosítás 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja egy 
bizonyos szintet vagy koncentrációt
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság felhatalmazást kap, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
jellegzetes ízt okozó adalékanyagok vagy 
adalékanyagok kombinációja megengedett 
legmagasabb értékekeinek megállapítására.

(3) Abban az esetben, egy bizonyos 
adalékanyag vagy az adalékanyagok 
bizonyos kombinációja csak akkor ad 
jellegzetes ízt vagy van ízfokozó hatása, ha
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt
meghalad, akkor a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el ezen adalékanyagok vagy 
adalékanyagok kombinációja megengedett 
legmagasabb értékekeinek megállapítására, 
ennek megfelelően módosítva a -1 
mellékletet.

Or. en

Indokolás

A pozitív listára mint az adalékanyagok használatának előfeltételére  vonatkozó javaslattal 
összhangban annak a rendelkezésnek, hogy a Bizottság határozza meg a legmagasabb 
megengedett szinteket, minden ízesítésre és ízfokozó hatású adalékanyagra alkalmazandónak 
kell lennie.

Módosítás 513
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

törölve

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
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élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy
b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy
c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

Or. de

Indokolás

Nem létezik olyan tudományos bizonyíték, amely toxikológiai tanulmányok alapján indokolná 
e tilalmat.  Ezen túlmenően, nem történik hivatkozás sem a gyártókra, sem a tesztelési 
módszerekre vagy olyan ésszerű kritériumokra, amelyek ilyen bizonyítékokat 
szolgáltathatnának.

Módosítás 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

törölve

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy
b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy
c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

Or. de
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Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 515
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

(4) A következő adalékanyagoknak és 
ízesítéseknek, valamint ezek összetevőinek 
használata a dohánytermékekben tilos:

Or. de

Módosítás 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

(4) A -1 melléklet nem tartalmazza a 
dohánytermékekben felhasznált alábbi 
adalékanyagokat:

Or. en

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1)bekezdésekben foglalt, ugyanazon szerzőktől származó javaslatból 
következik, amelynek célja egy pozitív lista felállítása.

Módosítás 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

a) vitaminok, vagy

Or. en

Indokolás

Az „egyéb adalékanyagok” kifejezés túl általános, és nem tudományos bizonyítékokon alapul, 
ezért szubjektív értelmezésekre adhat okot és jogbizonytalansághoz vezethet az üzleti élet 
szereplői és a felügyeletüket végző igazgatási szervek számára egyaránt.

Módosítás 519
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

a) vitaminok, vagy

Or. es

Módosítás 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) cukor vagy hasonló adalékanyagok, 
amelyek ízfokozóként vagy a vonzóbb 
ízhatás kedvéért csökkentik vagy 
megváltoztatják a dohány eredeti 
aromáját vagy ízét, vagy

Or. en

Indokolás

A cukrot gyakran használják az eredeti aroma vagy íz megváltoztatására a vonzóbb ízhatás 
kialakítása vagy ízfokozás érdekében, a fiatalok vagy a kezdő dohányosok befolyásolására.

Módosítás 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy

törölve
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Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy

b) koffein és taurin, vagy

Or. en

Indokolás

Az „egyéb adalékanyagok” kifejezés túl általános, és nem tudományos bizonyítékokon alapul, 
ezért szubjektív értelmezésekre adhat okot és jogbizonytalansághoz vezethet az üzleti élet 
szereplői és a felügyeletüket végző igazgatási szervek számára egyaránt.

Módosítás 523
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul, vagy

b) koffein és taurin, vagy

Or. es
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Módosítás 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 525
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 526
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Minden esetben szigorúan tiltani kell 
az adalékanyag bármely formájára való 
azon kereskedelmi hivatkozásokat, 
amelyekből a fogyasztó azt a 
következtetést vonhatja le, hogy valamely 
dohányterméknek az egészségre kedvező 
hatása van, csökkenti a 
dohányfogyasztást, illetve amelyekhez az 
energia és a vitalitás vagy bármely 
hasonló előny képzete társulhat.

Or. es

Módosítás 527
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. cs

Módosítás 528
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az egyes alkotóelemek felhasználásának engedélyezésére, korlátozására vagy tilalmára 
vonatkozó határozatnak megbízható tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, amelyek 
kimutatják, hogy bizonyos adalékanyagok az adott termékben felhasználva kockázatnövelő 
hatásúak-e.

Módosítás 529
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer



PE510.715v01-00 26/65 AM\935758HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 531
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják a füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő eszközök alkalmazását A szűrők és 
kapszulák dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. pl

Indokolás

Néhány – nem sok – uniós tagállamban a jellegzetes aromájú és ízű cigaretták népszerűvé 
válnak (jelentős részesedésre számítanak a dohánytermékek piacán).  Más országokban az 
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ízesített cigaretták népszerűsége elhanyagolhatóan csekély, megint másokban pedig 
egyáltalán nem is léteznek ilyen termékek. A Bizottság által javasolt intézkedések ezért 
erősebben érintenék azokat az országokat, amelyekben az ízesített cigaretták erősebb 
népszerűséggel bírnak, ugyanakkor gyakorlatilag semmilyen hatást sem fejtenének ki a többi 
tagállam piacaira. Az intézkedés tehát aránytalan, és mint ilyen, eltávolítandó.

Módosítás 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ízesítőanyagok használata a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az ízesítés vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás
alkalmazása tilos. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

A pozitív listára vonatkozó javaslattal összhangban álló szerkesztési változtatás.

Módosítás 533
Jutta Haug

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 

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

dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 534
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5)  A magyar változatot nem érinti.

Or. fr

Indokolás

A magyar változatot nem érinti. 

Módosítás 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 

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

tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását, feltéve, hogy egyértelmű 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy a konkrét 
adalékanyag növeli a termék toxicitását 
vagy erősíti függőséget okozó hatását. A 
szűrők és kapszulák dohányt nem 
tartalmazhatnak.

Or. pl

Módosítás 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 537
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A füst káros összetevőit csökkentő 
célzatú technikai megoldásokat ez nem 
érinti.

Or. en
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Módosítás 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés nem alkalmazható a 
füst egyes káros összetevőinek 
csökkentését vagy a dohánytermékek 
biológiai lebonthatóságának növelését 
célzó technikai intézkedésekre.

Or. it

Módosítás 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
1907/2006/EK rendeletben foglalt 
előírásokat vagy feltételeket a 
dohánytermékekre megfelelően 
alkalmazzák.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az önmagukban 
mérgező, rákkeltő vagy függőséget okozó 
hatású, illetve nem égő állapotukban vagy 
a dohánytermék fogyasztása során ilyen 
hatásokat kiváltani képes adalékanyagokat 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

Or. en

Módosítás 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon
megnövelik.

Az I. melléklet – tudományos bizonyítékok 
alapján – nem tartalmaz adalékanyagokat 
olyan mennyiségben, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását 
megnövelik.

Or. en

Indokolás

Nem engedélyezhetők az olyan adalékanyagok, amelyek megnövelik a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását, és ez nem csak az érzékelhető módon való megnövelésre 
vonatkozik.

Módosítás 543
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

A tagállamok – kifogástalannak minősített
tudományos forrásokból származó és 
valamely adminisztratív határozat 
mellékleteként közzétett nyilvános 
tudományos bizonyítékok alapján –
megtiltják az adalékanyagokat olyan 
mennyiségben tartalmazó dohánytermékek 
forgalomba hozatalát, amelyek a 
fogyasztás szakaszában a dohánytermék 
mérgező vagy függőséget okozó hatását
objektív módon megnövelik.

Or. es
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Módosítás 544
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék teljes egészségügyi hatását 
érzékelhető módon megnövelik.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek forgalomba hozatalát a termék által a teljes népességre gyakorolt teljes 
egészségügyi hatáshoz kell kapcsolni és azt figyelembe kell venni.

Módosítás 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását mérhető módon megnövelik.

Or. en

Indokolás

Az „érzékelhető módon” megfogalmazás túl szubjektív, és emiatt nehezen értékelhető. Az 
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irányelvnek megfelelő és mérhető tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, hogy döntést 
lehessen hozni egyes adalékanyagokra vonatkozó korlátozások tekintetében.

Módosítás 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását a nemzetközi normák szerint 
jelentős mértékben megnövelik.

Or. de

Módosítás 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 549
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e.  
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

törölve

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 
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aránytalan, ezért ki kell hagyni a szövegből.

Módosítás 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21.
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

törölve

Or. de

Módosítás 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

törölve

Or. de
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Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 552
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapvetően megváltoztathatná az irányelvet, ha felhatalmazást 
kapna arra, hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az 
összetevők szabályozását inkább együttdöntési eljárással kell meghozni.

Módosítás 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 

törölve
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Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 554
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 555
Renate Sommer
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 557
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapvetően megváltoztathatná az irányelvet, ha felhatalmazást 
kapna arra, hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az 
összetevők szabályozását inkább együttdöntési eljárással kell meghozni.

Módosítás 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a (7) és (8) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 

törölve
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bizonyos adalékanyag vagy annak 
bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnöveli, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

A bizonyos termékek korlátozásának vagy betiltásának a (7) és (8) bekezdésben említett 
adalékanyagai miatt, ésszerű és mérhető tudományos bizonyítékokon kell alapulnia és azt az 
irányelv jövőbeni felülvizsgálatával összefüggésben kell megvitatni. Ezenkívül e szempontok 
egy jogalkotási aktus lényeges elemeinek tekintendők, így azok módosítása semmiképpen nem 
képezheti a rendes jogalkotási eljárás tárgyát.

Módosítás 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Abban az esetben, ha tudományos 
bizonyítékok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy annak 
bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását csak abban 
az esetben növeli meg, ha annak jelenléte 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghalad, beleérte a standard biztonsági 
ráhagyást is beleértve, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására a -I. melléklet megfelelő 
módosítása révén.
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Or. en

Indokolás

Az adalékanyagok használatának előfeltételét jelentő pozitív listára irányuló javaslattal 
összhangban a Bizottság általi maximális szintek meghatározására vonatkozó előírásnak azon 
adalékanyagokra is vonatkoznia kell, amelyek csak akkor mérgezők vagy okoznak függőséget, 
ha azok bizonyos koncentrációban vannak jelen.

Módosítás 560
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Abban az esetben, ha tudományos 
bizonyítékok és a (7) és (8) bekezdés 
alkalmazása során szerzett tapasztalatok 
azt mutatják, hogy egy bizonyos 
adalékanyag vagy annak bizonyos 
mennyisége a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnöveli, a szokásos jogalkotási eljárást 
kell alkalmazni az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

Or. el

Indokolás

A szokásos jogalkotási eljárást kell alkalmazni az olyan adalékanyagok megengedett 
legmagasabb értékekének megállapítására amelyek a tudományos adatok alapján a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget okozó hatását érzékelhető módon megnövelik.

Módosítás 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 562
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.
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Módosítás 563
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. fi

Módosítás 564
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. cs
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Módosítás 565
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Módosítás 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en
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Indokolás

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 vonatkozniuk.

Módosítás 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 

törölve
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dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. en

Indokolás

Az adalékanyagokra vonatkozó korlátozásoknak nem szabad kiskapukat létrehozniuk.  
Jóllehet a cigarettához és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékekhez viszonyítva kisebb 
mértékben, de a szivarkákban és a vízipipadohányban alkalmazott ízesítő termékek szintén 
vonzzák a fiatal fogyasztókat.

Módosítás 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

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

Or. en

Indokolás

A füstmentes dohánytermékeket elsősorban az idősebb generáció használja, és ezért azokat ki 
kell vonni a „jellegzetes ízesítés” tilalma alól. Ezenkívül a jogszabálynak előnyben kell 
részesítenie a hagyományos dohánytermékeket és a cigarettánál alacsonyabb kockázatú 
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termékeket.

Módosítás 570
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A szájon át fogyasztható 
dohánytermékekben („snus”) alkalmazott 
ízesítést ki kell vonni az (1) bekezdésben
foglalt előírások alól. Amennyiben 
Svédország az irányelv hatálybalépésétől 
számított négy éven belül nem tesz 
lépéseket az FCTC-n és iránymutatásain 
alapuló ízesítők tekintetében, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

Valamennyi dohánytermékre ugyanazon előírásoknak kell vonatkoznia az összetevők 
tekintetében, a „snus” kivételével, amely rendkívül sajátos esetet jelent. Míg az EU teljes 
joggal rendelkezik a „snus”-ban lévő adalékanyagok szabályozása tekintetében, mivel e 
kérdés rendkívül érzékeny Svédországban, ezért Svédországnak lehetőséget kell biztosítani a 
„snus”-ban lévő adalékanyagok szabályozására. Amennyiben ezt négy éven belül nem teszi 
meg megfelelően, arra a többi dohánytermékekkel azonos szabályok alkalmazandók.

Módosítás 571
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytól eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
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mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

foglalt tilalmak alól.

Or. de

Módosítás 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a szájon át 
alkalmazott dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól.

Or. de

Indokolás

Az orron keresztül felszippantott és rágódohány-termékek fogyasztása rendkívül kisszámú 
régióra korlátozódik Európában, és a hagyományőrzés egyik eleme. Továbbá az ilyen 
dohánytermékeket főleg az idősek fogyasztják. A 10. és 11. cikkben említett címkézési 
rendelkezések esetében is ugyanazon, kevésbé korlátozó rendelkezéseket kell alkalmazni az 
orron keresztül felszippantott és rágódohány-termékekre mint a szivarokra, a szivarkákra és 
pipadohányra. Ezért a 6. cikkben ugyanazon kivétel alkalmazandó.
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Módosítás 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság
végrehajtási aktusok formájában
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a 10 
legnagyobb volumenű piacot képviselő 
tagállamban legalább 20%-os változás 
következik be az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított eladási 
adatokban; vagy pedig a 25 évesnél 
fiatalabb fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 10%-os növekedése 
következik be legalább 10 tagállamban az 
adott termékcsoportban, [a dátum az 
irányelv elfogadásakor beillesztendő]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

Or. en

Indokolás

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Módosítás 574
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

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

Or. de

Indokolás

Az egyes dohánytermékekre vonatkozó tilalmak alóli kivétel hatással van a 6. cikk hatályára. 
Az ilyen kivételek visszavonását ezért az irányelv alapvető rendelkezésének kell tekinteni és 
arra továbbra is a szokásos jogalkotási eljárást kell alkalmazni a két társjogalkotó 
részvételével. 

Módosítás 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól.
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körülményekben jelentős változást történt.

Or. it

Indokolás

Az irányelv lényeges elemeire a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. 

Módosítás 576
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapvetően megváltoztathatná az irányelvet, ha felhatalmazást 
kapna arra, hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az 
összetevők szabályozását inkább együttdöntési eljárással kell meghozni.

Módosítás 577
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra (10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
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szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (10) bekezdése az irányelv lényeges elemét tartalmazza, ezért nem tartozik a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 578
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől, a 
vízipipadohánytól és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben az illetékes 
tagállami hatóságok által biztosított 
adatok alapján a Bizottság jelentése 
megállapítja, hogy a körülményekben 
jelentős változást történt.

Or. fr

Indokolás

A fiatalok vízipipa (nargilé) révén való elterjedt dohányfogyasztása egészségügyi szempontból 



PE510.715v01-00 54/65 AM\935758HU.doc

HU

fokozott figyelmet érdemel. Ennek megfelelően fontos, hogy a 6. cikknek az összetevőkről 
szóló tájékoztatásra vonatkozó, és a 10. cikk egészségügyi üzenetekre vonatkozó rendelkezései 
ezen termékekre is vonatkozzanak.

Módosítás 579
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. Ennek megfelelően 
az orron át felszippantott dohánytermékek 
is mentességet élveznek. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. de

Módosítás 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől, a 
vízipipadohánytól és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
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visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. ro

Módosítás 581
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek
nem mentesülnek az (1)–(5) 
bekezdésekben foglalt tilalmak alól. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. el

Indokolás

Ez az irányelv a dohánytermékek valamennyi fogyasztója számára azonos védelmet nyújt.

Módosítás 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől, a 
vízipipadohánytól és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság 
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szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. it

Indokolás

Az Eurobarometer kimutatta, hogy a fiatalok és a diákok más csoportokhoz képest nagyobb 
arányban használnak vízipipát.

Módosítás 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy valamely 
összetevő bekerüljön a -I. sz. mellékletbe, 
a gyártóknak és importőröknek kérelmet 
kell intézniük a Bizottsághoz. A 
kérelemhez a következő részleteket kell 
csatolni:
a) a kérelmező neve vagy cégneve és 
állandó lakcíme/székhelye;
b) az összetevő kémiai neve;
c) az összetevő funkciója és a 
cigarettánkénti maximálisan alkalmazott 
mennyisége; valamint
d) annak tudományos adatokkal 
alátámasztott egyértelmű bizonyítéka, 
hogy az összetevőre nem vonatkozik az e 
cikkben felsorolt egyik kizáró kritérium 
sem.
A Bizottság megkérdezheti a megfelelő 
tudományos bizottságot, hogy a szóban 
forgó összetevőre alapesetben vagy 
bizonyos koncentráció felett vonatkozik-e 
az e cikkben felsorolt valamely kizáró 
kritérium. A Bizottság az (1) bekezdésben 
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megadott eljárással összhangban a 
kérelem kézhezvételét követő egy éven 
belül döntést hoz. 

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az összetevők pozitív listába történő felvételére vonatkozó eljárást.

Módosítás 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ezért a szájon át fogyasztott 
dohányra („snus”) mentességet kell adni 
ezen irányelv 6. cikkének rendelkezései 
alól.

Or. sv

Indokolás

Tekintettel a „snus” (szájon át fogyasztott dohánytermék) Unióban történő értékesítésének 
általános tilalmára, nincs határon átnyúló érdek arra nézve, hogy a „snus” tartalmát uniós 
szinten szabályozzák.  Ezért ezt nemzeti szinten annak a tagállamnak kell szabályoznia 
(Svédország), ahol a „snus” értékesítését engedélyezik. A Bizottság irányelvjavaslata például 
az ártalmas adalékanyagok szabályozásának tekintetében nem elegendő. Azokra az 
anyagokra, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre, a javaslat nem vonatkozik, míg az 
általános ízesítőanyagokat szigorúan szabályozzák.

Módosítás 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 a. cikk
Támogatási alapot kell létrehozni a 
dohánytermesztő régiókban a 
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dohánytermesztők számára, hogy 
kárpótolják őket az irányelv végrehajtása 
miatt a termesztők által elszenvedett 
veszteségekért. Az ezen alapból származó 
pénzeket a nyersdohány iránti kereslet 
csökkenése által érintett termesztőknek 
valamint azon termesztőknek kell 
biztosítani, akik fel kívánnak hagyni a 
dohánytermesztéssel és meg kívánják 
változtatni termelési profiljukat.

Or. pl

Indokolás

Az irányelv rendelkezéseinek végrehajtása az uniós tagállamokban termelt nyers dohány 
iránti kereslet csökkenését eredményezi majd, és helyét valószínűleg a harmadik országokból 
származó nyers dohány veszi át. Ez a termesztők bevételeinek csökkenését és a 
munkanélküliség növekedését eredményezi. Ezzel kapcsolatban támogatási alapot kell 
létrehozni a dohánytermesztők számára a nyers dohány iránti kereslet csökkenésétől érintett 
termesztők, valamint azok támogatására, akik fel kívánnak hagyni a dohánytermesztéssel és 
meg kívánják változtatni termelési profiljukat.

Módosítás 586
Marit Paulsen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A dohánytermék minden csomagolási 
egységén és bármely külső csomagoláson 
egészségügyi figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 
a terméket forgalomba hozzák.

(1) A 15. cikkben említett termékek 
kivételével a dohánytermék minden 
csomagolási egységén és bármely külső 
csomagoláson egészségügyi 
figyelmeztetésnek kell szerepelnie annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy 
nyelvein, amelyben a terméket forgalomba 
hozzák.

Or. en

Módosítás 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A dohánytermék minden csomagolási 
egységén és bármely külső csomagoláson 
egészségügyi figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 
a terméket forgalomba hozzák.

(1) A dohánytermék minden csomagolási 
egységén és a kiskereskedelemben 
alkalmazott átlátszó celofán kivételével
bármely külső csomagoláson egészségügyi 
figyelmeztetésnek kell szerepelnie annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy 
nyelvein, amelyben a terméket forgalomba 
hozzák.

Or. es

Indokolás

E megfontolással a jelenlegi irányelv már foglalkozik, emellett a csomagoláson szereplő 
egészségügyi figyelmeztetések az átlátszó celofánon keresztül már láthatók.

Módosítás 588
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
számukra fenntartott teljes felületet el kell 
foglalniuk, és azokhoz nem lehet 
megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni 
vagy azokra bármely formában 
hivatkozni.

(2) Az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
számukra fenntartott teljes felületet el kell 
foglalniuk.

Or. nl

Módosítás 589
Daniël van der Stoep

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és 
láthatóságának biztosítása érdekében 
azokat eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

törölve

Or. nl

Módosítás 590
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell elhelyezni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által.

Or. cs

Módosítás 591
Renate Sommer

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

Or. de

Módosítás 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árukövetésre és nyomon 
követésre szolgáló jelek, biztonsági elemek 
vagy csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
eszközök által, illetve a csomagolási 
egység felnyitásakor.

Or. en

Módosítás 593
Frédérique Ries

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.
Ugyanezen biztonsági megfontolások 
indokolják a 2001/37/EK irányelv azon 
rendelkezésének megtartását, amely 
engedélyezi a szivardobozokon lévő 
figyelmeztetések eltávolítható öntapadó 
címkék formájában való rögzítését.

Or. fr

Indokolás

A 2001-es irányelv rendelkezésének újrabevezetésére törekszik a piaci szektoronkénti költség 
nyilvánvaló oka miatt.

Módosítás 594
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy nem átlátszó
csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
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csomagolási egység felnyitásakor. eszközök által, illetve a csomagolási 
egység felnyitásakor.

Or. de

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetés átlátszó csomagolásra való nyomtatása nem szükséges, mivel 
a figyelmeztetés az átlátszó borításon keresztül magán a csomagoláson megfelelően látszik.

Módosítás 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor. A 
cigarettáktól, a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől, és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek esetén az egészségügyi 
figyelmeztetések öntapadó címke 
formájában is rögzíthetők, amennyiben az 
nem eltávolítható.

Or. de

Indokolás

A különféle csomagolási méretek és design miatt, továbbá mivel a szivarokat kis számban 
gyártják, az öntapadó címke formájában alkalmazott egészségügyi figyelmeztetések 
megfelelők lehetnek a szivargyártól számára. Az 2001/37/EK irányelv szintén biztosítja e 
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mentességet.

Módosítás 596
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

A kis mennyiségben előállított termékek 
esetén a fent említett egészségügyi 
figyelmeztetések felragaszthatók öntapadó 
címkék formájában, feltéve, hogy ezt a 
származás helyén teszik, és azokat a 
csomagolás megrongálása nélkül nem 
lehet eltávolítani.

Or. es

Módosítás 597
Andrés Perelló Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A grafikus figyelmeztetések 
egyértelműségének és láthatóságának 
biztosítása érdekében öntapadó címkék 
alkalmazhatók, feltéve, hogy azokat nem 
lehet a csomagolásról eltávolítani, 
továbbá kizárólag olyan 
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csomagolóanyagok esetében, amelyekre 
az összetett figyelmeztetés nehezen vagy 
egyáltalán nem nyomtatható. 

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell az olyan csomagoláson szereplő figyelmeztetések vizuális egyértelműségét, 
amelyekre nem könnyű nyomtatni, mint például a fém vagy a fa.


