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Módosítás 1234
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

törölve

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

Or. fr

Módosítás 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

törölve

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
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hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

Or. pl

Módosítás 1236
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

törölve

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

Or. en

Indokolás

E cikk szabályozási koncepciója nem támogatott. A dohánytermékek kivételével a 
nikotintartalmú termékeket – a nikotin mennyiségétől függetlenül – gyógyszernek kellene 
minősíteni. A tervezet 18. cikke nem mozdítja elő az egészség magas szintű védelmét és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkének (7) bekezdésébe ütközik. A 18. cikk 
visszalépés a hatályos magyar szabályozáshoz képest, ezért jelenlegi formájában 
elfogadhatatlan.

Módosítás 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:

törölve

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

Or. it

Módosítás 1238
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
15 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
17 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 20 %-ra módosul.

Or. nl

Módosítás 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

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

(4a) A Bizottság felkéri az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos 
bizottságát (EKKTB), hogy az irányelv 
hatálybalépését követő 24 hónapon belül 
nyújtson véleményt annak érdekében, 
hogy a rendelkezésére álljanak az 
elektronikus cigaretták fontosabb 
összetevőinek káros hatására vagy annak 
hiányára vonatkozó megbízható 
tudományos és toxikológiai adatok, 
valamint hogy meghozhassa a dohányhoz 
kapcsolódó e termék elővigyázatos 
alkalmazására vonatkozó esetleges 
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Bizottságnak és tudományos bizottságainak rövid határidőn belül jelentést kell 
készíteniük a jelenleg forgalomban lévő és a legtöbb esetben egyik jogszabály hatálya alá sem 
tartozó, különböző típusú elektronikus cigaretták általános biztonságosságáról.

Módosítás 1240
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

törölve

Or. fr
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Módosítás 1241
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ebben az irányelvben szereplő összes döntés erősen politikai jellegű. Minden módosítást a 
rendes jogalkotási eljárással kell elvégezni.

Módosítás 1242
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

törölve
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Or. cs

Módosítás 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására. 

törölve

Or. pl

Módosítás 1244
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

törölve
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Or. de

Módosítás 1245
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

törölve

Or. en

Indokolás

E cikk szabályozási koncepciója nem támogatott. A dohánytermékek kivételével a 
nikotintartalmú termékeket – a nikotin mennyiségétől függetlenül – gyógyszernek kellene 
minősíteni. A tervezet 18. cikke nem mozdítja elő az egészség magas szintű védelmét és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkének (7) bekezdésébe ütközik. A 18. cikk 
visszalépés a hatályos magyar szabályozáshoz képest, ezért jelenlegi formájában 
elfogadhatatlan.

Módosítás 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 

törölve
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kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Or. it

Módosítás 1247
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések
elhelyezésének, formátumának,
elrendezésének, tervezésének és
váltogatásának kiigazítására.

(5) A Bizottság [az irányelv valamennyi 
uniós tagállam nemzeti jogába való 
átültetését követő 5 éven belül] jelentést 
nyújt be az irányelv egyéb 
rendelkezéseinek nikotintartalmú 
termékekre való alkalmazásáról. A 
Bizottság a jelentésben a fogyasztói 
szokásokra és a termékkategóriákra 
tekintettel megvizsgálja a nikotintartalmú 
termékek terén elért tudományos és
műszaki fejlődést.
A Bizottság a jelentéshez adott esetben egy 
jogalkotási javaslatot is csatol, amelyben 
meghatározza a termékbiztonságra és a 
nikotintartalmú termékek reklámozására 
vonatkozó szabályokat, valamint az 
egészségügyi figyelmeztetések
elhelyezésére, formátumára,
elrendezésére, tervezésére és váltogatására 
vonatkozó előírásokat.

Or. de

Módosítás 1248
Martin Callanan
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

(5) A Bizottság 2017. január 1-jéig az 
érintett szereplőkkel és a tagállamokkal 
együtt vizsgálatot végez a nikotintartalmú 
termékekről. Ennek a vizsgálatnak része 
lesz egy átfogó biztonságossági értékelés, 
kockázatértékelés és egy költség-haszon 
elemzés, és ismertet többféle lehetséges 
jogalkotási választási lehetőséget. 

Or. en

Indokolás

Az elektromos cigaretták nem gyógyszerek, mivel azokról nem állítható, hogy az emberi 
egészséget javítanák vagy betegséget előznének meg. Emellett – noha nikotint párologtatnak –
dohányterméknek sem minősülnek. Ezért nem tartoznak sem a gyógyszerekre, sem a 
dohánytermékekre vonatkozó jogszabályok hatálya alá. Ez a módosítás egy vizsgálatot kér az 
eme új termékre megfelelő jogalkotási választási lehetőségek ismertetéséhez.

Módosítás 1249
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 25. cikk (1) bekezdésében 
megállapított időpont után legkésőbb két 
évvel a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
arról, hogy szükség van-e további 
jogalkotási javaslatra a 2001/83/EK 
irányelv szerint nem engedélyezett 
nikotintartalmú termékek forgalomba 
hozatala tekintetében.
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A Bizottság a jelentésben megjelöli 
különösen azokat a jellemzőket, amelyeket 
a tudományos és technikai fejlemények 
alapján meg kell fontolni, beleértve a 
termékekre vonatkozóan nemzetközileg 
elfogadott minden szabályt és szabványt, 
és megkülönböztetett figyelmet fordítva a 
következőkre:
a) a nikotintartalmú termékek gyártási és 
forgalmazási előírásai;
b) a nikotintartalmú termékek eladására 
és megvásárlására vonatkozó, megfelelő 
alsó korhatár;
c) a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 
követelmények, 
d) a termékek egészségkárosodás 
mérséklésére vonatkozó potenciáljának 
megfelelő reklámozás és kommunikáció, 
beleértve a termékre vonatkozó 
tudományos alapokon nyugvó állításokat;
e) az, hogy a dohánytermékek fogyasztói 
számára biztosítani kell a nikotintartalmú 
termékek elérhetőségét.
A jelentés összeállítása érdekében a 
Bizottság tudományos és műszaki 
szakértők segítségével elemzi a 
nikotintartalmú termékek felhasználási és 
fogyasztási szokásait.

Or. en

Indokolás

Az alacsony kockázatú termékek, mint az ún. e-cigaretta, a hagyományos dohánytermékek 
helyébe léphetnek, valamint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy összességében mérsékeljék a 
dohányzás káros egészségügyi következményeit. Jogi szabályozásra van szükség, 
mindazonáltal az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekről szóló irányelv szerinti 
engedélyezéssel kapcsolatos követelmény nem felel meg a tudomány jelenlegi állásának, és 
azt még egyszer felül kell vizsgálni.

Módosítás 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz
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Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Nikotintartalmú termékek

(1) Nikotintartalmú termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha azokat a 
következők szerint engedélyezték:
a) a 2001/83/EK irányelv vagy
b) a (2) és (3) bekezdésben meghatározott 
egyszerűsített eljárás.
Az egyszerűsített eljárás
(2) Az egyszerűsített eljárás keretében a 
tagállamok a nikotintartalmú termékek 
gyártói és importőrei számára előírják 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelem benyújtását, amelynek a 
következőket kell tartalmaznia:
a) bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 
terméket a helyes gyártási gyakorlat 
elveinek és iránymutatásainak 
megfelelően gyártják;
b) a szóban forgó termék részletes 
ismertetése, beleértve az összetevőket és 
azok mennyiségét, illetve a kibocsátási 
adatokat;
c) kockázatkezelési terv, többek között a 
mellékhatások figyelemmel kísérési és 
rögzítési rendszere;
A tagállamok a kérelem feldolgozásáért 
díj felszámítására jogosultak. Jogosultak 
egyben előírni a gyártók vagy importőrök 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok figyelembe 
veszik a korábban egy másik tagállam 
által kiállított engedélyt.
(3) Az egyszerűsített eljárással 
engedélyezett termékek esetében a 
tagállamok biztosítják a következő 
feltételek teljesítését:
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a) a termék nikotintartalma, a használati 
utasítás, a mellékhatások bejelentésére 
vonatkozó utasítások és a gyártó részletes 
adatai a címkén egyértelműen 
feltüntetésre kerüljenek;
b) valamennyi csomagolási egységen és 
minden gyűjtőcsomagon fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést:
A termék 18 év feletti dohányosok általi, a 
dohányból készült cigaretta helyett történő 
használatra szolgál. A termék nikotint 
tartalmaz, amely erős függőséget okozó 
anyag. Várandós és szoptató nők, nikotin-
vagy propilénglikol-allergiában vagy 
magas vérnyomásban szenvedők keressék 
fel orvosukat.
c) a termék ízesítése nem megengedett;
d) a termék árusítására az adott 
tagállamban a dohánytermékek 
fogyasztására irányadó korhatár 
vonatkozik;
e) a termék gyógyszertári forgalmon kívül 
értékesíthető;
f) a reklám és népszerűsítés megfelelően 
szabályozott;
(4) A tagállamok figyelemmel kísérik a 
nikotintartalmú termékek piacának 
alakulását, ideértve az egészségkárosodás 
mérséklése terén elért előrelépést, illetve a 
fiatalok közötti közvetítő használatra 
vonatkozó bizonyítékokat. A Bizottság a 
bizonyítékok alapján ezen irányelv 
átültetését követően öt év elteltével 
jelentést készít az Európai Parlament és a 
Tanács számára. A jelentés értékeli, hogy 
szükség van-e ezen irányelv módosítására.

Or. en

Indokolás

Bizonyítékok vannak arra, hogy az e-cigaretták segíthetik az egészségkárosodás csökkentését 
célzó programokat, így lehetőséget kell biztosítani a cigarettákkal való szabadabb – pl. az 
árusítás helye stb. tekintetében történő – versenyre. A termékeknek azonban meg kell felelniük 
a megfelelő biztonsági és minőségi előírásoknak. Az egyszerűsített engedélyezési eljárás 
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lehetősége átveszi a gyógyszerszabályozás és a dohányszabályozás elemeit is. A különösen a 
hosszú távú hatásokra vonatkozó adatok hiányára tekintettel ajánlott az óvatos előrehaladás. 
Szükséges a további figyelemmel kísérés és öt év múlva felül kell vizsgálni a nikotintartalmú 
termékek szabályozási rendszerét.

Módosítás 1251
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Dohányzási célú gyógynövénytermékek Dohányhelyettesítők

Or. en

Indokolás

A 19. cikk címe túlságosan megszorító, azt ki kell terjeszteni a dohányhelyettesítőkre (azaz az 
e-cigarettákban használt nikotinmentes patronokra és a gyógynövényes cigarettákra) is, mivel 
az egészséget ezek is károsítják.

Módosítás 1252
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohányzási célú gyógynövény-termékek
valamennyi csomagolási egységén és 
bármely gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést:

A dohányzási célú dohányhelyettesítők
valamennyi csomagolási egységén és 
bármely gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést:

Or. en

Módosítás 1253
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohányzási célú gyógynövény-termékek 
valamennyi csomagolási egységén és 
bármely gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést: 

A dohányzási célú gyógynövény-termékek, 
valamint a gőzöléssel vagy égetéssel 
fogyasztott nikotinmentes termékek
valamennyi csomagolási egységén és 
bármely gyűjtőcsomagján fel kell tüntetni 
az alábbi egészségügyi figyelmezetést: 

Or. fi

Módosítás 1254
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. el

Módosítás 1255
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetéseknek meg kell felelniük a termék valós jellemzőinek, amelyeket 
a lehető legteljesebb módon kell leírniuk.
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Módosítás 1256
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 1258
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általános figyelmeztetést a 
csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag első és hátsó külső felületére 
kell nyomtatni.

(2) Az általános figyelmeztetést a 
csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag első, alulsó vagy hátsó külső 
felületére kell nyomtatni.

Or. cs

Módosítás 1259
Daniël van der Stoep
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 32 %-ra, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
35 %-ra módosul. 

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 15 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 17 %-ra, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
20 %-ra módosul. 

Or. nl

Módosítás 1260
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30 %-át kell kitöltenie. 
Ezt az arányt a két hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban 32 %-ra, a 
három hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban pedig 35 %-ra növelik.

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 15%-át kell kitöltenie. 
Ezt az arányt a két hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban 18%-ra, a 
három hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban pedig 20%-ra növelik.

Or. de

Módosítás 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30%-át kell kitöltenie. Ez 
az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32%-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 35%-ra 
módosul.

(3) Az egészségügyi figyelmezetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 30%-át kell kitöltenie. Ez 
az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32%-ra, a kettőnél több
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
35%-ra módosul.

Or. it

Módosítás 1262
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Dohánytermék-utánzatok

Dohánytermék-utánzatok forgalomba 
hozatala tilos.

Or. en

Módosítás 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
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Dohánytermék-utánzatok
(1) A kiskorúak számára vonzó és a 
dohánytermékek fogyasztására 
esetlegesen átmenetet jelentő 
dohánytermék-utánzatokat be kell tiltani.

Or. en

Indokolás

A kiskorúaknak szóló dohánytermék-utánzatok ösztönözhetik a dohánytermékek kiskorúak 
általi használatát. A legtöbb dohányos még kiskorúként kezd dohányozni. Ezért a fiatalok 
dohányzástól való elrettentésére és az olyan dohánytermék-utánzatok (pl. vízipipa tollak) 
használatának kerülésére kell összpontosítani, amelyek a fiatalok számára különösen vonzóak 
és hozzászoktatják őket a dohányzó viselkedéshez, ezzel veszélyeztetik a közegészséget.

Módosítás 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv végrehajtásának 
kedvezőtlen közgazdasági és társadalmi 
következményeit az uniós költségvetés 
keretében megfelelő intézkedésekkel és 
pénzügyi támogatással kell ellensúlyozni.

Or. en

Módosítás 1265
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása
(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
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e cikkben foglalt feltételek szerint a 
Bizottságra ruházza a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) 
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (4) 
bekezdésében, a 14. cikk (9) 
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az 
[Office of Publications: please insert the 
date of the entry into force of this 
Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 
bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 
cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (5) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a jogi aktusról való 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az ebben az irányelvben megjelenő összes döntés erősen politikai jellegű. Minden módosítást 
a rendes jogalkotási eljárással kell elvégezni.

Módosítás 1266
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg. Felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat csak abban az 
esetben lehet elfogadni, ha arra ezen 
irányelvben kifejezetten felhatalmazást 
adtak.

Or. de

Indokolás

Feleslegesnek tűnik, hogy a következő bekezdésekben sor kerüljön minden egyes, az 
irányelvben előírt felhatalmazás felsorolására.

Módosítás 1267
Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor 
biztosítja a tagállami és uniós szintű 
megfelelő konzultációt, a WHO 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 
(FCTC) 4. cikkének (7) bekezdését és 5. 
cikkének (3) bekezdését betartva.

Or. en

Indokolás

E módosítás az európai orvosok állandó bizottságának (CPME) levele nyomán született.

Módosítás 1268
Georgios Koumoutsakos
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság felhatalmazást kap a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. el

Indokolás

A töröltek a jogi aktus alapvető fontosságú elemeinek számítanak. Ennek következtében 
ezeknek az elemeknek bármely módosítására a rendes jogalkotási eljárás szabályai 
vonatkoznak.

Módosítás 1269
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 

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

of Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive]-t követő 
kétéves időtartamra szól.

Or. de

Indokolás

A parlamenti ellenőrzés fokozása érdekében a felhatalmazás időtartamát korlátozni kell. A két 
év megfelelőnek tűnik, hiszen a Parlamentnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egy 
parlamenti ciklus alatt bizonyos mértékű ellenőrzést gyakorolhasson a Bizottság felett.

Módosítás 1270
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) 
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (9) 
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az [Office 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 4. 
cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk 
(9) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Publications Office is to 
fill in the date of entry into force of this
amending Act]-t követő 5 évre szól. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
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of Publications: please insert the date of
the entry into force of this Directive]-t
követő határozatlan időtartamra szól.

ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
hatáskör-átruházásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szabványos 
szövegezésével összhangban.

Módosítás 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Járulékos javaslat: a technikai kiigazításra a bizottsági javaslat 6. és 13. cikkével kapcsolatos 
módosítás miatt van szükség.

Módosítás 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3a) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 4. cikk (4a) 
bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, 
a 6. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében és a 14. cikk 
(9) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő ötéves
időtartamra szól.

Or. it

Módosítás 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. 
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében,
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) 
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3) 

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az [Office 
of Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive]-t követő 
határozatlan időtartamra szól. 

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1275
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 4. 
cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében,

a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 
bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (4) 
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bekezdésében, a 14. cikk (9) bekezdésében, 
a 18. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. en

Módosítás 1276
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1277
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokban törölt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban.

Módosítás 1278
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 

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

(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. cs

Módosítás 1279
Jarosław Kalinowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 8. cikk (4) bekezdésének és a 9. 
cikk (3) bekezdése a)–c) pontjának 
alapján kiadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok legalább 24 hónapos 
átmeneti időszakot írnak elő, amely során 
párhuzamosan alkalmazhatók az ezen
irányelvben, valamint a fenti előírásokban 
foglalt felhatalmazások alapján 
kihirdetett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok meghatározott egészségügyi 
figyelmeztetéssel ellátott dohánytermék-
csomagolások.

Or. pl

Indokolás

A gyártás-forgalmazási ciklus (a csomagolás nyomtatásától kezdve a kiskereskedelmi 
pontoknál történő árusításig) 18–24 hónapig tart, a csomagolás kinézetének jelentős 
változása esetében 36 hónapig. Összefüggésben a fentiekkel, a cigaretta piacról történő 
kivonásának kötelességéből származó, indokolatlan veszteségek elkerülése céljából szükséges 
átmeneti időszakot bevezetni, amely során egyaránt forgalomban lehetnek a „régi” 
jelzésekkel ellátott, és az újonnan bevezetett egészségügyi figyelmeztetések. Ez teszi lehetővé a 
csomagolás mintájának zökkenőmentes váltását. 
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Módosítás 1280
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napján vagy a határozatban 
megjelölt napon lép hatályba. A határozat 
nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Or. de

Módosítás 1281
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
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(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében és a 14. cikk 
(9) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
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(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (9) 
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. Az 
említett határozat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének 
napján vagy a határozatban megjelölt 
napon lép hatályba. A határozat nem érinti 

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

Or. de

Indokolás

Járulékos javaslat: a technikai kiigazításra a bizottsági javaslat 6. és 13. cikkével kapcsolatos 
módosítás miatt van szükség.

Módosítás 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 1285
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 
bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (4) 
bekezdésében, a 14. cikk (9) bekezdésében, 
a 18. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokban törölt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban.

Módosítás 1286
Eleni Theocharous



PE510.722v01-00 38/85 AM\935765HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 
bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (4) 
bekezdésében, a 14. cikk (9) bekezdésében, 
a 18. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 1287
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 

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

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

Or. cs

Módosítás 1288
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(3) bekezdésében, a 13. cikk 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) 
bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében, 
a 6. cikk (9) bekezdésében, a 6. cikk (10) 
bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (3) bekezdésében, a 10. cikk (5) 
bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (4) 
bekezdésében, a 14. cikk (9) bekezdésében, 
a 18. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
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(4) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 1289
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.
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2 hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 1290
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Indokolás

A törölt rendelkezések a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kiadására vonatkozó
hatáskörét érintik, amelyet az alap-jogiaktusban kellene szabályozni, vagy az EUMSZ 291.
cikkén alapuló vizsgálati eljárás szerint.
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Módosítás 1291
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 

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

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

Or. en

Indokolás

A korábbi módosításokkal való összhang biztosítása.

Módosítás 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 
bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, 
a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. cikk (3) 
bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (3) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 
cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (5) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 



PE510.722v01-00 44/85 AM\935765HU.doc

HU

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

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
2 hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Indokolás

Járulékos javaslat: a technikai kiigazításra a bizottsági javaslat 6. és 13. cikkével kapcsolatos 
módosítás miatt van szükség.

Módosítás 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3)
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 
bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 
cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (5) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 
követő két hónapon belül sem az Európai 

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

illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. it

Módosítás 1295
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs
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Módosítás 1296
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1297
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1298
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (2) bekezdése, a 3. cikk (3) 
bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, a 4. 
cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése, 
a 6. cikk (9) bekezdése, a 6. cikk (10) 
bekezdése, a 8. cikk (4) bekezdése, a 9. 
cikk (3) bekezdése, a 10. cikk (5) 
bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 13. 
cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (4) 
bekezdése, a 14. cikk (9) bekezdése, a 18. 
cikk (2) bekezdése és a 18. cikk (5) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha az Európai Parlamentnek és a 

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

követő két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, illetve ha az említett időtartam 
lejártát megelőzően mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 
a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokban törölt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban.

Módosítás 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
Jelentés
(1)
A 25. cikk (1) bekezdésében megállapított 
időpont után legkésőbb öt évvel a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
alkalmazásáról.
A jelentés összeállításában a Bizottságot 
tudományos és műszaki szakértők segítik, 
hogy az összes szükséges információ 
rendelkezésére álljon.
(2)
A Bizottság a jelentésben megjelöli 
különösen azokat a jellemzőket, amelyeket 
a tudományos és technikai fejlemények 
alapján felül kell vizsgálni vagy tovább 
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kell fejleszteni, beleértve a termékekre 
vonatkozóan nemzetközileg elfogadott 
minden szabályt és szabványt, és 
megkülönböztetett figyelmet fordít:
a) a csomagok ezen irányelv által nem 
szabályozott felületének tervezésévével 
kapcsolatos tapasztalatok, figyelembe véve 
a nemzeti, nemzetközi, jogi, gazdasági és 
tudományos fejleményeket;
b) az új dohánytermék-kategóriákkal 
kapcsolatos piaci fejlemények, figyelembe 
véve többek között a 17. cikk szerint 
küldött értesítéseket;
c) olyan piaci fejlemények, amelyek a 
körülmények lényeges megváltozásának 
minősülnek.
A tagállamok a Bizottság számára 
segítséget nyújtanak és megadják a 
rendelkezésre álló valamennyi 
információt az értékelés elvégzéséhez és a 
jelentés elkészítéséhez.
(3) A jelentéshez csatolni kell az ezen 
irányelv módosítására vonatkozó minden 
olyan javaslatot, amit a Bizottság ezen 
irányelvnek a dohány- és kapcsolódó 
termékek területén végbement 
változásokhoz történő igazítása érdekében 
a belső piac működéséhez szükséges 
mértékben indokoltnak tart, figyelembe 
véve a nemzetközi szinten egyeztetett 
termékszabványokkal kapcsolatos minden, 
tudományos tényen vagy fejleményen 
alapuló új tényt és elemet.

Or. en

Módosítás 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1301
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új dohánytermék-kategóriákkal 
kapcsolatos piaci fejlemények, figyelembe 
véve többek között a 17. cikk szerint 
küldött értesítéseket;

b) az új dohánytermék-kategóriákkal 
kapcsolatos piaci fejlemények, figyelembe 
véve többek között a 17. cikk szerint 
küldött értesítéseket, és különös figyelmet 
fordítva a kevésbé ártalmas új 
dohánytermék-kategóriákhoz fűződő 
potenciális előnyök felmérésére, valamint 
a dohányzással kapcsolatos
megbetegedések csökkentett kockázatára;

Or. cs

Módosítás 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a káros anyagoknak kitett ember 
veszélyeztetettségének és a 
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károsodásoknak a reálisabb felmérési és 
szabályozási módszerei;

Or. da

Indokolás

A jelenlegi 2001/37/EK irányelvből átvett pont.

Módosítás 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az irányelv az európai 
dohánytermesztésre gyakorolt lehetséges 
hatásai.

Or. es

Módosítás 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a függőség veszélyével fenyegető 
összetevők függőséget kialakító hatásának 
értékelése,

Or. da

Indokolás

A jelenlegi 2001/37/EK irányelvből átvett pont.
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Módosítás 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) olyan dohánytermékek értékelése, 
amelyek esetleg csökkenthetik a 
károsodást,

Or. da

Indokolás

A jelenlegi 2001/37/EK irányelvből átvett pont.

Módosítás 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) szabványos vizsgálati módszerek 
kidolgozása a cigarettafüstben a 
kátrányon, a nikotinon és a szén-
monoxidon kívüli egyéb összetevők 
mérésére,

Or. da

Indokolás

A jelenlegi 2001/37/EK irányelvből átvett pont.

Módosítás 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c e pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) a gyártóktól az összetevőkre 
vonatkozóan megkövetelt toxikológiai 
adatokra és azok vizsgálatára szóló 
módszer annak érdekében, hogy a 
közegészségügyi hatóságok 
mérlegelhessék azok felhasználását,

Or. da

Indokolás

A jelenlegi 2001/37/EK irányelvből átvett pont.

Módosítás 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) a cigarettán kívül egyéb 
dohánytermékekre vonatkozó szabványok 
kialakítása.

Or. da

Módosítás 1309
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok kétévenként jelentést 
tesznek a Bizottságnak a dohányzás 
megelőzéséről és a dohányzás elleni 
tevékenység javítására irányuló 
kezdeményezésekről szóló, 2002. 
december 2-i 2003/54/EK tanácsi ajánlás 
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szerint megtett intézkedések 
alkalmazásáról, különösen a nemzeti 
jogszabályban meghatározott korhatárról, 
illetve a korhatár „füstmentes generáció” 
célja megvalósítása érdekében történő 
emelésére vonatkozó terveikről.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szerint a dohányosok 70%-a 18 éves kor előtt kezd dohányozni. A 2002-es tanácsi 
ajánlás szerint a dohányosok 60%-a 13 éves kora előtt a szokás rabjává válik, 90%-uk pedig 
18 éves kora előtt. A dohánytermék vásárlásához szükséges törvényes alsó korhatár 22 
tagállamban 18 év, a többi hat tagállamban pedig 16 év (AT, BE, IT, LU és NL). A legtöbb 
tagállamban súlyos probléma a korhatár be nem tartásának hiánya. A tanácsi ajánlásban 
szereplő bejelentési kötelezettségnek jogilag kötelező erejűnek kell lennie.

Módosítás 1310
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, 
illetve nem korlátozhatják az olyan 
dohány- és kapcsolódó termékek importját, 
értékesítését és fogyasztását, amelyek 
megfelelnek ezen irányelv előírásainak.

(1) A tagállamok a (2) és (3) bekezdés 
szerint nem tilthatják meg, illetve nem 
korlátozhatják az olyan dohány- és 
kapcsolódó termékek importját, 
értékesítését és fogyasztását, amelyek 
megfelelnek ezen irányelv előírásainak.

Or. en

Módosítás 1311
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

azon jogát, hogy – amennyiben azt a 
közegészség védelme érdekében 
szükségesnek ítélik – a Szerződéssel 
összhangban szigorúbb rendelkezéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be a 
dohánytermékek tekintetében, feltéve, 
hogy ezek a rendelkezések nem tartoznak 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatálya 
alá.

Or. de

Módosítás 1312
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 

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

Or. en

Indokolás

Népegészségügyi okokból kulcsfontosságú, hogy a tagállamok továbbra is messzebbre 
menjenek a dohányzásellenőrzési intézkedések terén, ha így kívánják, és hogy a tagállamok 
dohányzásellenőrzési törekvéseit – amennyiben azok arányosak és az uniós joggal 
összeegyeztethetőek – ne korlátozzák. Emellett nyomos érv támasztja alá, hogy a tagállamokat 
nem szabad a módosított irányelv elfogadása után regresszív intézkedésre kényszeríteni.

Módosítás 1313
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 

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

is megadva. 

Or. el

Indokolás

Az irányelv célja a dohányáru piacának harmonizálása, nem pedig annak szétaprózása. 
Továbbá hangsúlyozni kell, hogy a közegészség védelme nemzeti hatáskörbe tartozik.

Módosítás 1314
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a 

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

fakadó okokból is, feltéve, hogy a 
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. A 98/84/EK 
irányelv sérelme nélkül, az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 

Or. cs

Módosítás 1315
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a 
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 

(2) Ugyanakkor a tagállamok jogosultak 
arra, hogy az irányelv hatálya alá tartozó 
területeken szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket tartsanak fenn 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt.
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beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

A tagállamok jogosultak arra, hogy 
szigorúbb rendelkezéseket vezessenek be
sajátos helyzetükből fakadó okokból is, 
feltéve, hogy a rendelkezéseket a 
közegészség védelmének szükségessége 
indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva.

A Bizottság az értesítés beérkezését követő 
hat hónapon belül jóváhagyja vagy 
elutasítja a rendelkezéseket, miután − 
figyelembe véve az ezen irányelv által 
biztosított egészségvédelem magas szintjét 
− ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell a tagállamok számára, hogy a közegészség védelmével kapcsolatos kényszerítő 
okokból az irányelv hatálya alá tartozó területeken valamennyi termékre nézve szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthassanak fenn.
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Módosítás 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A dohány kapcsolódó termékeinek eladását hátráltató valamennyi intézkedésre – többek 
között az e termékeknek a feljogosított üzletekben történő megfelelő elrejtését ajánló 
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rendelkezésekre – a népegészség védelme érdekében kerül sor.

Módosítás 1317
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 1318
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a 
Szerződés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen 
nemzeti rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítő indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a 
céljukkal arányosak kell lenniük. Nem 
lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy 
a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körű alkalmazását.

törölve

Or. de

Módosítás 1319
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a
Szerződés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen nemzeti 
rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítő indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a 
céljukkal arányosak kell lenniük. Nem 
lehetnek önkényes megkülönböztetés vagy 
a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket vezessenek be 
vagy tartsanak fenn az ezen irányelv által 
nem szabályozott kérdésekben, 
amennyiben azok a Szerződéssel 
összeegyeztethetőek.
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korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körű alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A Szerződés alkalmazására figyelemmel a törölt szöveg felesleges.

Módosítás 1320
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a 
Szerződés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen 
nemzeti rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítő indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a céljukkal 
arányosak kell lenniük. Nem lehetnek 
önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körű alkalmazását.

(3) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a 
Szerződés szerint szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn az ezen irányelv által nem 
szabályozott kérdésekben. Az ilyen 
nemzeti rendelkezéseknek a közérdekkel 
kapcsolatos kényszerítő indokkal 
igazolhatónak, szükségesnek és a céljukkal 
arányosak kell lenniük. Nem lehetnek 
önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei.

Or. de

Indokolás

Az utolsó mondatrész felesleges, mivel az irányelvet egyébként is a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban kell végrehajtani.

Módosítás 1321
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv semmilyen esetben 
nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy 
szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el, 
amennyiben azt a közegészség védelme 
érdekében elengedhetetlennek tekintik, és 
amennyiben azok nem mutatnak túl 
túlzott mértékben az ezen irányelvben 
előírt szabályokon, illetve nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá.

Or. de

Indokolás

A túlzott eltérések súlyosan sértenék a jogbiztonságot, valamint az irányelv céljának többet 
ártana, mint használna.

Módosítás 1322
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: 18 months after entry into force]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: 24 months after entry into force]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. cs

Módosítás 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: 18 months after entry into force]-ig 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [Office of Publications insert 
date: 18 months after entry into force]-ig, 
illetve a 6. cikk esetében [Publications 
Office, please insert the exact date: entry 
into force + 36 months]-ig megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. de

Indokolás

Járulékos javaslat: e módosítás abból következik, hogy a 6. cikk szerinti összetevők uniós 
listájának összeállítása időigényes feladat.

Módosítás 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Átmeneti rendelkezések
A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months]: 
a) dohánytermékek;
b) nikotint a 18. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott küszöbérték alatti 
mennyiségben tartalmazó, 



PE510.722v01-00 66/85 AM\935765HU.doc

HU

nikotintartalmú termékek;
c) dohányzási célú gyógynövény-
termékek.

Or. en

Módosítás 1325
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months]:

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months]: 

Or. cs

Módosítás 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months]:

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months]:

Or. pl

Indokolás

A tagállamoknak biztosítani kell a megfelelő mennyiségű időt az irányelv előírásaiból 
következő változásokhoz való alkalmazkodásra, annál is inkább, mivel ezek hatása eltérő 
következménnyel jár majd az egyes államok számára.
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Módosítás 1327
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the 
exact date: entry into force + 24 months]:

A tagállamok [24 hónappal a nemzeti 
jogba való átültetést követően]
engedélyezhetik az alábbi, ennek az 
irányelvek meg nem felelő termékek 
forgalomba hozatalát:

Or. de

Módosítás 1328
Timothy Kirkhope

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months]: 

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 42 months] a 
gyártás és a csomagolási eljárás szükséges 
módosításainak és a meglévő készletek 
értékesítésének lehetővé tételére]:

Or. en

Módosítás 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 24 months] 

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatalát 
[Publications Office, please insert the exact 
date: entry into force + 36 months]

Or. en

Módosítás 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik az alábbi, 
ennek az irányelvek meg nem felelő 
nikotintartalmú termékek forgalomba 
hozatalát [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 48 
months]:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nikotintartalmú termékek gyógyszerként való engedélyezésére megfelelő idő 
álljon rendelkezésre annak megelőzése érdekében, hogy legyen egy olyan időszak, amikor 
azokat a piacról teljesen kivonják.

Módosítás 1331
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; a) cigaretta és a cigarettasodrásra szánt
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dohánytermékek;

Or. de

Módosítás 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nikotintartalmú termékek gyógyszerként való engedélyezésére megfelelő idő 
álljon rendelkezésre annak megelőzése érdekében, hogy legyen egy olyan időszak, amikor 
azokat a piacról teljesen kivonják.

Módosítás 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. en



PE510.722v01-00 70/85 AM\935765HU.doc

HU

Módosítás 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. en

Módosítás 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. pl

Módosítás 1336
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months] engedélyezhetik a cigarettától és 
a cigarettasodrásra szánt
dohánytermékektől eltérő, ennek az 



AM\935765HU.doc 71/85 PE510.722v01-00

HU

irányelvek meg nem felelő 
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. de

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (18) preambulumbekezdésének megfelelően elég hosszú átmeneti 
időszakot kell biztosítani annak érdekében, hogy végre lehessen hajtani a termelésen belül
szükséges módosításokat és a meglévő készletek kiárusítását. Ez különösen fontos a kis- és 
középvállalkozások, valamint az ezen irányelv által érintett dohányültetvények tekintetében.

Módosítás 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Dohánytermékekben való felhasználásra 
engedélyezett adalékanyagok
Az adalékanyag kémiai neve – funkciója –
legnagyobb megengedett szintje

Or. en

Indokolás

Az irányelvbe új mellékletként kell felvenni a dohánytermékekben használható adalékanyagok 
pozitív listáját.

Módosítás 1338
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tüdőrákot tízből kilenc esetben a törölve
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dohányzás okozza.

Or. nl

Módosítás 1339
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 1340
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Dohányzás eredetű húgyhólyagrák

Or. en

Indokolás

A húgyhólyagrák ijesztően elterjedt az EU-ban (az IARC szerint a férfiak esetében a negyedik, 
a nők esetében pedig a tizennegyedik leggyakoribb rákbetegség) és a dohányzás a 
húgyhólyagrák első rizikófaktora. Számos országban (többek között Ausztráliában, 
Kanadában és Új-Zélandon) már használják ezt az egészségügyi figyelmeztetést, hogy 
felhívják a figyelmet a dohányzás és a húgyhólyagrák közötti okozati összefüggésre.

Módosítás 1341
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A dohányzás szívinfarktust okoz. törölve

Or. nl

Módosítás 1342
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A dohányzás agyvérzést és 
fogyatékosságot okoz.

törölve

Or. nl

Módosítás 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A dohányzás húgyhólyagrákot okoz.

Or. fr

Indokolás

Nem szabad alábecsülni a rák e fajtáját. A férfiak esetében a húgyhólyagrákos 
megbetegedések fele, míg a nők esetében az egyharmada vezethető vissza a dohányzásra. 
Jóllehet e betegség ez idáig főként a férfiakat érintette, a dohányzás nők körében való 
térnyerése miatt az érintett nők száma vészesen emelkedik.

Módosítás 1344
Daniël van der Stoep
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A dohányzás növeli a vakság 
kockázatát.

törölve

Or. nl

Módosítás 1345
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A dohányzás roncsolja a fogakat és a 
fogínyt.

törölve

Or. nl

Módosítás 1346
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A dohányzás megölheti születendő 
gyermekét.

törölve

Or. nl

Módosítás 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A dohányzással árt gyermekeinek, 
családjának és barátainak.

(10) A dohányzással megrövidíti 
gyermekei, családja és barátai életét; ne 
tegye ki őket a dohányfüstnek.

Or. es

Módosítás 1348
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A dohányosok gyermekei körében 
nagyobb a dohányzás valószínűsége.

törölve

Or. nl

Módosítás 1349
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Szokjon le, hogy tovább élhessen 
szerettei körében!

törölve

Or. nl

Módosítás 1350
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A dohányzás csökkenti a 
termékenységet.

törölve

Or. nl

Módosítás 1351
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A dohányzás növeli az impotencia 
kockázatát.

törölve

Or. nl

Módosítás 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A gyermekek jelenlétében történő 
dohányzás hirtelen csecsemőhalált 
okozhat.

Or. en

Indokolás

A gyermekek és magzatok dohányzás okozta fenyegetésektől való védelmére új figyelmeztetést 
kell bevezetni.
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Módosítás 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.
(E módosítás összhangban áll az I. 
melléklet 1a. (új) címsorának 
módosításával.)

Or. it

(Lásd a 18. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A terhesség alatti dohányzás 
koraszülést okoz

Or. en

Indokolás

A gyermekek és magzatok dohányzás okozta fenyegetésektől való védelmére új figyelmeztetést 
kell bevezetni.

Módosítás 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) A passzív dohányzásra kényszerített 
gyermekek hajlamosabbak az asztmára és 
a meningitiszre

Or. en

Indokolás

A gyermekek és magzatok dohányzás okozta fenyegetésektől való védelmére új figyelmeztetést 
kell bevezetni.

Módosítás 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 a címsor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelmeztető feliratok listája (a 18. 
cikkben említettek szerint)

Or. it

(Lásd a 18. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet (új)
A dohánytermékek és dohányfüst káros és 
potenciális káros összetevőinek listája:
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Összetevő
acetaldehid
acetamid
aceton
akrolein
akrilamid
akrilonitril
aflatoxin B1
4-amino-bifenil
1-amino-naftalén
2-amino-naftalén
ammónia
anabazin
o-anizidin
arzén
A-α-C (2-amino-9H-pirido[2,3-b]indol)
benz(a)antracén
benz(aj)aceantrilén
benzol
benzo(b)fluorantén
Benzo(k)fluorantén
benzo(b)furán
Benzpirén
Benzo(c)fenantrén
berillium
1,3-butadién
kadmium
koffeinsav
szén-monoxid
katekol
klórozott dioxinok/furánok
króm
krizén
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kobalt
kumarin
krezolok (o-, m-, és p-krezol)
krotonaldehid
ciklo-penta(c,d)pirén
dibenz(a,h)antracén
dibenzo(a,e)pirén
dibenzo(a,h)pirén
dibenzo(a,i)pirén
dibenzo(a,l)pirén
2,6-dimetil-anilin
Etil-karbamát (uretán)
Etilbenzén
etilén-oxid
formaldehid
furán
glu-P-1 (2-amino-6-metil-dipirido[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
glu-P-2 (2-amino-dipirido[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
hidrazin
hidrogén-cianid
indeno[1,2,3-cd]pirén
IQ (2-amino-3-metilimidazo[4,5-f]kinolin)
izoprén
ólom
MeA-α-C (2-amino-3-metil)-9H-
pirido[2,3-b]indol)
higany
metil-etil-keton
5-metilkrizén
4-(metil-nitroz-amino)-1-(3-piridil)-1-
butanon (NNK)
naftalin
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nikkel
nikotin
nitrobenzol
nitrometán
2-nitro-propán
N-nitro-szodietanol-amin (NDELA)
N-nitro-szodietil-amin
N-nitro-szodimetil-amin (NDMA)
N-nitro-szometil-etilamin
N-nitro-szomorfolin (NMOR)
N-nitro-szonor-nikotin (NNN)
N-nitro-szopiperidin (NPIP)
N-nitro-szopirrolidin (NPYR)
N-nitro-szoszarkozin (NSAR)
nornikotin
fenol
PhIP (2-amino-1-metil-6-fenil-
imidazo[4,5-b]piridin)
polónium-210 
propion-aldehid
propilén-oxid
kinolin
szelén
sztirén
o-toluidin
toluol
Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-metil-3-amino-5H-pirido[4,3-
b]indol )
urán-235
urán-238
vinil-acetát
vinil-klorid 
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Or. en

Indokolás

Fontos a dohánytermékek és a dohányfüst káros és potenciálisan káros összetevőinek listáját 
új mellékletként az irányelvbe beilleszteni, az FDA által a 2009-ben a dohányzás családon 
belüli megelőzéséről és a dohányellenőrzésről szóló törvénybe beillesztettel megegyező 
tartalommal.

Módosítás 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. táblázat – Cigarettafüst 
káros és potenciálisan 
káros összetevői

2. táblázat – Füstnélküli 
dohánytermékek káros és 
potenciálisan káros 
összetevői

3. táblázat –
Cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek káros és 
potenciálisan káros 
összetevői

acetaldehid acetaldehid ammónia
akrolein arzén arzén
akrilonitril benzpirén kadmium
4-amino-bifenil kadmium nikotin 
1-aminonaftalén krotonaldehid NNK*
2-aminonaftalén formaldehid NNN**
ammónia nikotin
benzol NNK* 
benzpirén NNN** 
1,3-butadién
szén-monoxid
krotonaldehid
formaldehid 
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izoprén
nikotin
NNK*
NNN**
toluol 
_____________
* 4-(metil-nitroz.amino)-
1-(3-piridil)-1-butanon
** N-nitro-szonornikotin 

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdéséhez fűzött módosításához kapcsolódó módosítás. 
Fontos létrehozni az azonosított leggyakoribb veszélyes anyagok rövid listáját 
dohányterméktípusonként, az amerikai joghoz hasonlóan („dohányellenőrzési törvény”). Ez 
az új melléklet alapot nyújt a szabályozott dohánytermékek tanulmányozásának megkezdésére, 
az összes káros és potenciálisan káros összetevőre vonatkozó információknak a 25. cikkben 
előírt átültetési határidőn belüli benyújtásáig.

Módosítás 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET
Megengedett legnagyobb mennyiség 
füstnélküli dohányban, a toxin mennyiség 
a szárazdohány tömegegységében:
NNN (N-nitro-szonornikotin) plusz NNK 
(4-(metil-nitroz-amino)-1-(3-piridil)-1-
butanon): 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pirén): 5,0 µg/kg

Or. en
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Indokolás

Ebben a táblázatban a WHO dohánytermékek szabályozásával foglalkozó 
vizsgálócsoportjának toxicitási ajánlásai szerepelnek – Jelentés a dohánytermékek 
szabályozásának tudományos alapjáról (Report on the Scientific Basis of Tobacco Product 
Regulation WHO Technical Report Series, no. 955., 2010)

Módosítás 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
2 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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


