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Módosítás 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

törölve

Or. en

Módosítás 835
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

törölve
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Or. it

Módosítás 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók,
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A gyűjtő- és külső csomagolás tiltott
elemei és megoldásai a leszedhető 
matricák (de nem a zárjegyek), a belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, valamint a lekaparható elemek és
a tokok. 

Or. de

Indokolás

A jogbiztonság szavatolása érdekében tételesen fel kell sorolni a tiltott elemeket és 
megoldásokat. A védjegyek és szimbólumok, valamint azok képi és színbeli megjelenítése a 
védjegytulajdonos tulajdonát képezik, ezért azokat megtiltani nem lehet.

Módosítás 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 



AM\936989HU.doc 5/66 PE510.718v02-00

HU

képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

képi vagy más megjelölések vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok. Nem tiltható 
a tényszerű információk terméken történő 
feltüntetése a fogyasztók számára. Nem 
tilthatók az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját megelőzően 
bejegyzett védjegyek.

Or. it

Indokolás

Bizonyos tiltások megakadályoznák az alapvető információk és a már bejegyzett védjegyek 
termékeken való feltüntetését, ami valószínűleg sérti az EUMSZ fogyasztói jogokról szóló 
rendelkezéseit és a WTO szabályait. Ezen túlmenően, a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű cigaretták 
betiltása negatív hatással járna, és a fogyasztókat a feketepiacra kényszerítené, ami 
nyilvánvalóan káros hatással lenne a fogyasztók egészségére. 

Módosítás 838
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok.

Nem tiltható a tényszerű információk 
terméken történő feltüntetése a fogyasztók 
számára.
Nem tilthatók az ezen irányelv 
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hatálybalépésének időpontját megelőzően 
bejegyzett védjegyek.

Or. it

Módosítás 839
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, például öntapadós címkék, 
matricák, külső tájékoztatók, lekaparható 
elemek és tokok.

Or. en

Indokolás

Nincs meghatározva, hogy melyek a „félrevezető színek”, és nincs elfogadható indok arra, 
hogy egyes színeket félrevezetőnek tekintsünk. Hasonlóképpen, egészségügyi vagy belső piaci 
megfontolásból nincs ok a kis átmérőjű cigaretták betiltására.

Módosítás 840
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé (2) A tiltott elemek és megoldások közé 
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többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, például öntapadós címkék, 
matricák, külső tájékoztatók, lekaparható 
elemek és tokok.

Or. de

Indokolás

Nincs meghatározva, hogy melyek a „félrevezető színek”, és nincs elfogadható indok arra, 
hogy egyes színeket félrevezetőnek tekintsünk Hasonlóképpen, egészségügyi vagy belső piaci 
megfontolásból nincs ok a kis átmérőjű cigaretták általános betiltására.

Módosítás 841
Kristian Vigenin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, egyéb képi vagy más 
megjelölések, félrevezető színek, belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, például öntapadós címkék, 
matricák, külső tájékoztatók, lekaparható 
elemek és tokok, illetve magának a
dohányterméknek az alakjával kapcsolatos 
elemek.

Or. en
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Módosítás 842
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, belső 
tájékoztatók vagy egyéb kiegészítő 
anyagok, például öntapadós címkék, 
matricák, külső tájékoztatók, lekaparható 
elemek és tokok, illetve magának 
dohányterméknek az alakjával kapcsolatos 
elemek.

Or. cs

Módosítás 843
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok.
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Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták nagy népszerűségre (a dohánytermékek piacának 
jelentős szeletét képviselik) csak néhány uniós tagállamban tettek szert. Másutt nagyon kicsi, 
bizonyos tagállamokban pedig egyáltalán nincs is kereslet irántuk. Ezért a Bizottság által 
javasolt rendelkezések azon tagállamok piacát érintenék a leghátrányosabban, amelyekben a 
legnépszerűbbek az ízesített cigaretták, míg más tagállamok piacára gyakorlatilag semmilyen 
hatással nem lennének. E rendelkezések aránytalanok, ezért törölni kell őket.

Módosítás 844
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. en

Módosítás 845
Timothy Kirkhope

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
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következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. 

Or. en

Módosítás 846
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. pt

Módosítás 847
Eleni Theocharous

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

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. el

Módosítás 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek, tokok és
díszítőelemek, illetve magának 
dohányterméknek az alakjával kapcsolatos 
elemek.

Or. pl

Indokolás

 Semmilyen konkrét terméket sem lehet megfelelő indok nélkül betiltani. Minden 
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dohánytermék ártalmas. Nincs bizonyíték arra, hogy a „vékony” cigaretták ártalmasabbak a 
normál méretű cigarettáknál. Nincs továbbá megbízható adat arra nézve sem, hogy ezek a 
cigaretták különösen a kiskorúak körében népszerűek. Ezért tehát amennyiben ezen 
irányelvnek megfelelően csomagolják és fogalmazzák őket, Unión belüli forgalmazásukat nem
lehet betiltani.

Módosítás 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. en

Módosítás 850
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
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kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. 

Or. en

Módosítás 851
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. nl

Módosítás 852
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
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képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat az EU-n belül 
forgalmazni nem lehet.

Or. fi

Módosítás 853
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 6,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 854
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
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következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. de

Indokolás

Ez a generalizált feltételezés egy nem létező tanulmányon alapul, ezért tehát törölni kell.

Módosítás 855
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. en

Indokolás

A cigaretták átmérőjének meghatározását törölni kell.  Az ezzel kapcsolatos rendelkezés 
bevezetése a gyakorlatban a „slim” cigaretták betiltását jelentené, ami tudományosan nem 
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indokolt és nem fogadható el.

Módosítás 856
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek.

Or. el

Indokolás

A rendelkezésre álló tudományos adatok nem bizonyítják, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn a 
cigaretta átmérője és a dohányozni kezdő személy életkora között, vagy hogy a „slim” 
cigaretták vonzóbbak lennének a többi cigarettánál. A tiltás nem járna azzal az eredménnyel, 
hogy az emberek leszokjanak a dohányzásról, inkább arra vezetne, hogy a dohánytermékek 
egy bizonyos fajtáját nem lehetne fogyasztani.

Módosítás 857
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az arra vonatkozó, tudományosan 
megalapozott tájékoztatást, hogy egyes 
termékek kevésbé ártalmasak, mint 
mások, ki kell zárni az (1b) és a (2) 
bekezdés rendelkezései alól. A gyártóknak 
tájékoztatást kell benyújtaniuk a 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
arról, hogy a termék kevésbé ártalmas.

Or. el

Módosítás 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Filteres cigaretták esetében a filterborító 
papírnak kellően összetettnek kell lennie 
ahhoz, hogy védelmet nyújtson a 
hamisítás ellen. Ennek érdekében 
legalább az alábbi jellemzőkkel kell 
rendelkeznie:
a) több látható nyomtatási szín és 
mélynyomásos nyomtatás;
b) az összes fehér területet fednie kell;
c) komplex nyomtatás, részlegesen vékony 
struktúrákkal;
d) fehér alappapír;
e) a cigaretta végétől kellő távolságban 
elhelyezett előperforáció.

Or. de

Indokolás

A többféle színben nyomtatott, részben vékony struktúrájú, előperforált termékeket csak a jó 
nevű forgalmazók forgalmazzák. A papírra vonatkozó, például a fehérségi fokot meghatározó 
külön előírásokkal együtt ez hatékonyan akadályozni fogja az illegális cigarettaforgalmazást. 
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A perforáció elhelyezése biztosítja, hogy a fogyasztó ne foghassa be a lyukakat, hogy a 
cigarettát erősebbé tegye.

Módosítás 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigarettapapírt vízjeggyel kell 
ellátni.

Or. de

Indokolás

A hamisítás elleni óvintézkedés.

Módosítás 860
Milan Cabrnoch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tiltott elemek és megoldások közé 
tartozhatnak a félrevezető tájékoztatások 
és ábrák.

Or. cs

Módosítás 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termék gyártásánál használt 
dohány fajtája és/vagy származási országa 
feltüntethető a csomagolási egységen.

Or. it

Indokolás

A különböző dohányfajták közötti hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében (lásd a 
(16) preambulumbekezdést). 

Módosítás 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
A csomagolási egységek megjelenése és 
tartalma
(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.
(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.
(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.
(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. en

Módosítás 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 13. cikk törölve
A csomagolási egységek megjelenése és 
tartalma
(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
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tartalmaz.
(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.
(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról,
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.
(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. it

Indokolás

Egészségügyi indokok nem támasztják alá ezt a rendelkezést, amely már fogalomban lévő 
termékeket tiltana be, ugyanakkor serkentené az illegális forgalmazást, korlátozná a 
fogyasztók választási lehetőségeit, valamint hátráltatná a versenyt és az innovációt, továbbá 
egyértelműen ártalmas egészségügyi és biztonsági hatásai lennének. 

Módosítás 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 13. cikk törölve
A csomagolási egységek megjelenése és 
tartalma
(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.
(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.
(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.
(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
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körülményekben jelentős változást történt.

Or. es

Indokolás

Nincs objektív tudományos bizonyíték arra, hogy e rendelkezés nyomán csökkenne a 
dohányzás a fiatalok körében. A rendelkezés sérti továbbá a szabad verseny elvét, és gátolja a 
termékek szabad áramlását az Unión belül.

Módosítás 865
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Or. it

Módosítás 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 

törölve
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kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Or. en

Módosítás 868
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 

törölve
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kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A belső piac szempontjából nincs arra indok, hogy korlátozzuk a dohánytermékek 
forgalmazására szánt csomagolások fajtáit. A javaslat ellentétes a csomagolásra és a 
kölcsönös elismerése vonatkozó uniós belső piaci politikával, és konkrétan a 2007/45 
irányelvvel.

Módosítás 869
Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Or. en

Módosítás 870
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Or. it

Módosítás 871
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

törölve

Or. en

Módosítás 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. Egy cigaretta csomagolási 
egység legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra vagy kézi készítésre szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége
téglatest vagy henger alakú többrétegű 
doboz, vagy pedig tasak formájú, azaz 
négyszögletes zseb a nyílást eltakaró füllel.
A cigarettasodrásra vagy kézi készítésre
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

Or. en

Módosítás 873
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. Egy cigaretta csomagolási 
egység legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra vagy kézi készítésre szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége
téglatest vagy henger alakú többrétegű 
doboz, vagy pedig tasak formájú, azaz 
négyszögletes zseb a nyílást eltakaró füllel.
A cigarettasodrásra vagy kézi készítésre
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Az eredeti hatásvizsgálat nem értékelte a tasakok egyéb vágottdohány-típusok esetében 
történő használatát, és a javaslat nem vette kellően figyelembe a „cigarettasodrásra szánt” és 
a „kézi készítésre szánt” dohány közötti különbséget. A csomagolás típusának különbséget 
kell tennie a dohány fogyasztók által elvárt jellemzői között. A vágott dohány esetében a 
többrétegű doboz jól bevált tipikus csomagolás. A jelenlegi megszövegezés ezért gátolná az 
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innovatív termékcsomagolás jövőbeni fejlődését, és rontaná a végfelhasználó elé kerülő 
termék minőségét.

Módosítás 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egysége 
téglatest alakú, és legalább húsz cigarettát 
tartalmaz. Minden egyéb dohánytermékek 
esetében a csomagolási egység téglatest
vagy henger alakú többrétegű doboz, vagy 
pedig tasak formájú, azaz négyszögletes 
zseb a nyílást eltakaró füllel, és legalább 40 
g dohányt tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Az eredeti javaslat nem veszi figyelembe azt az előírást, hogy a finomra vágott dohányt (azaz 
a sodrásra szánt dohányt és a pipadohányt) többrétegű dobozba kell csomagolni.  A 
módosítás célja az, hogy a dohányzást kevésbé vonzóvá tegye a fiatalok számára. A 
többrétegű dobozt azonban általában az idősebb generációk vásárolják, és súlya és térfogata 
miatt drágább, mint a tasak, így a fiatalok kevésbé tudják megengedni maguknak.

Módosítás 875
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. Egy cigaretta csomagolási 
egység legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra és a kézi készítésre szánt 
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nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

dohánytermékek egységcsomagja legalább 
40 g dohányt tartalmaz.

Or. de

Indokolás

A kézi készítésre szánt dohánytermékek csomagolására használt többrétegű dobozokat a 
tasakokhoz hasonlóan engedélyezni kell, mivel a többrétegű dobozok nagyobbak és 
drágábbak, mint a tasakos dohány, valamint kevésbé szállíthatóak. Ezen okokból kifolyólag a 
többrétegű dobozok sokkal kevésbé vonzóak a fiatalok számára, mint a tasakos dohány.

Módosítás 876
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. de

Módosítás 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle 
csomag elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. de

Indokolás

A csomagolás formáját – az eddigiekhez hasonlóan – az előállítókra kell hagyni. Egyes 
finomra vágott dohánytermékeket 50–200 g dohányt tartalmazó többrétegű dobozokban 
forgalmazzák. Ez a dohány többnyire vágottan csomagolt és terjedelmes, így nem lehet 
tasakokba csomagolni, mert könnyen törik. A kis vagy ajakrúzs formájú csomagolásokat 
azonban tiltani kell, mert ezek különösen vonzóak a fiatalok számára.

Módosítás 878
James Nicholson, Diane Dodds

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egysége lehet
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége
lehet téglatest, henger vagy tasak formájú, 
azaz szabályos négyszögletes zseb a nyílást 
eltakaró füllel. A tasak füle olyan méretű, 
amely lehetővé teszi a szöveg, a fényképek 
és a leszokást célzó információk grafikai 
sértetlenségét és megfelelő láthatóságát az 
irányelv 9. cikke (3) bekezdésének d) 
pontjának megfelelően. Egy cigaretta 
csomagolási egység legalább 10 cigarettát 
tartalmaz. A cigarettasodrásra szánt 
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dohánytermékek egységcsomagja legalább
12,5 g dohányt tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad jelentősen szabályoznia a csomagolási előírásokat, mert ez az 
ellátási lánc mentén az álláshelyek megszűnéséhez, és az illegális kereskedelem 
elburjánzásához vezethet. Korlátozná továbbá a fogyasztók választási lehetőségeit, valamint 
hátráltatná a versenyt és az innovációt, továbbá sértené a szellemi tulajdonjogokat.  Ezek az 
intézkedések ellentétesek a belső piaci elvekkel, és hátrányosan érintik az egészséget is.

Módosítás 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége vagy
tasak formájú, azaz zseb a nyílást eltakaró 
füllel, vagy téglalap, illetve henger alapú 
doboz. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 20 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Indokolás

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.
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Módosítás 880
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egység 
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

(1) A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége vagy
tasak formájú, azaz zseb a nyílást eltakaró 
füllel, vagy doboz. Egy cigaretta 
csomagolási egység legalább 20 cigarettát 
tartalmaz. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek egységcsomagja legalább 
40 g dohányt tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a csomagolást illetően javasolt módosítások ne hátráltassák a hamisított 
csomagolások beazonosítását és megelőzését. A túlzottan szigorú előírások akadályoznák az 
Uniót abban, hogy a hamisítási kísérleteket elfojtsa.

Módosítás 881
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak vagy kemény doboz formájú. A tasak 
formája négyszögletes zseb a nyílást 
eltakaró füllel. A tasak füle csomag elülső 
részének legalább 70 %-ára kiterjed. A 
kemény csomagnak testből, fedélből és 
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szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

aljból kell állnia. Egy cigaretta 
csomagolási egység legalább 20 cigarettát 
tartalmaz. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek egységcsomagja legalább 
40 g dohányt tartalmaz.

Or. fr

Indokolás

E módosításnak köszönhetően többrétegű dobozt is lehet dohánytermék esetében felhasználni. 
Ezek készülhetnek újrahasznosított kartonból és környezetbarát jellegük határozottabb. E 
széles csomagok az egészségügyi figyelmeztetések olvasását is megkönnyítik, és gyártásuk 
bonyolult és költséges európai technológiával történik, ami megnehezíti a hamisításukat.

Módosítás 882
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
A cigaretta csomagolási egysége nem
tartalmaz összesen 33 grammnál 
alacsonyabb tömegű dohányt. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 80 g dohányt 
tartalmaz.

  

Or. en

Indokolás

A fiatalokat a dohányzástól igazán eltántorító intézkedés volna a szabvány csomagban árult 
dohány súlyának kétszeresére emelése. Ily módon a csomag ára a kétszeresére emelkedne 
(miközben a cigarettánkénti ár nem lenne magasabb). A csomagonkénti magasabb ár 
elegendő gátat jelentene az előtt, hogy a fiatalok dohányozni kezdjenek, és próbaszerűen egy 
csomag cigarettát vásároljanak.
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Módosítás 883
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység
megközelítőleg téglatest alakú. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
csomagolási egysége tasak formájú, azaz 
négyszögletes zseb a nyílást eltakaró füllel.
A tasak füle csomag elülső részének 
legalább 70 %-ára kiterjed. Egy cigaretta 
csomagolási egység legalább 20 cigarettát 
tartalmaz. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek egységcsomagja legalább
20 g dohányt tartalmaz.

Or. cs

Módosítás 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 50 g dohányt tartalmaz.

Or. ro

Módosítás 885
Bánki Erik
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább
19 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Elfogadható gondolat az egységcsomagban árult cigaretták legkisebb mennyiségének 
szabályozása. Javaslatom azonban az, hogy a minimumszám a 20 helyett 19 legyen, tekintettel 
a jelenleg Magyarországon alkalmazandó nemzeti rendelkezésekre.

Módosítás 886
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

(1). A cigaretta csomagolási egység 
téglatest  vagy gömbölyített élű téglatest
alakú. A cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek csomagolási egysége 
tasak formájú, azaz négyszögletes zseb a 
nyílást eltakaró füllel. A tasak füle csomag 
elülső részének legalább 70 %-ára kiterjed.
Egy cigaretta csomagolási egység legalább 
20 cigarettát tartalmaz. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek egységcsomagja 
legalább 40 g dohányt tartalmaz.

Or. en
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Indokolás

Nincsen tudományos alapja a gömbölyített élű téglatest forma tiltásának.

Módosítás 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

törölve

Or. en

Módosítás 888
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

törölve

Or. cs

Módosítás 889
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

törölve

Or. de

Indokolás

A belső piac szempontjából nincsen ok azon csomagok méretének szabályozására, 
amelyekben különböző dohánytermékek kerülnek eladásra. A javaslat ellentétes a 2007/46/EK 
irányelv értelmében a csomagolásokkal és a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban a belső 
piacra vonatkozó uniós politikával.

Módosítás 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 
lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

törölve

Or. de

Indokolás

A gyártók számára az eddigiekhez hasonlóan bizonyos rugalmasságot kell biztosítani a 
csomagolás formájának kialakítása tekintetében.



PE510.718v02-00 38/66 AM\936989HU.doc

HU

Módosítás 891
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet 
rajta olyan nyílás, amely az első felnyitás 
után újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és olyan nyílást 
tartalmazhat, amely az első felnyitás után 
újrazárható.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a csomagolásra vonatkozó módosítások egyike se gátolja a csomagolás 
hamisításának felismerését és megelőzését A túlságosan szigorú előírások gátolják az EU-t 
abban, hogy ellenálljon a hamisítási kísérleteknek.

Módosítás 892
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet 
rajta olyan nyílás, amely az első felnyitás 
után újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nyílást kell 
tartalmaznia, amely az első felnyitás után 
újrazárható.

Or. it
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Módosítás 893
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet 
rajta olyan nyílás, amely az első felnyitás 
után újrazárható, a felpattintható (flip-top)
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy
puha anyagból készülhet, és nyílást kell 
tartalmaznia, ami felpattintható (flip-top)
fedél lehet. A felpattintható (flip-top) fedél 
csak a csomag hátsó éléhez rögzíthető.

Or. en

Indokolás

Ez újra lepecsételhető belső biztonsági elemeket tesz lehetővé, például olyan béléseket, 
amelyek megnehezíthetik a hamisítást, de semmiképpen sem akadályozzák a csomagon 
elhelyezet  egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát és sértetlenségét.

Módosítás 894
James Nicholson, Diane Dodds

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad harmonizálnia az elsődleges felnyitó szerkezetet. Ilyen 
szabályozás a jogellenes kereskedelmet ösztönözné, a csomagok szabványszerűvé tétele 
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ugyanis megkönnyíti a bűnözők számára hamisított termékek előállítását. Ha sok 
nyitószerkezet létezik, azok másolása a hamisítók számára is nehezebb. A rendelkezés a 
fogyasztók választási lehetőségére, valamint az innovációra és a versenyre is hátrányosan 
hatna.

Módosítás 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
fedélen kívül. A felpattintható (flip-top) 
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető. A csomag egészségügyi 
figyelmeztetéseket nem tartalmazó 
felületének megfelelően összetettnek és 
több színűnek kell lennie. A nyomtatott 
színek legalább egyikének olyan 
szerkezetet kell létrehoznia, amely 
tapintással is érzékelhető.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a hamisítás elleni küzdelem.

Módosítás 896
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 

(2) A cigaretta csomagolása kartonból vagy 
puha anyagból készülhet, és nem lehet rajta 
olyan nyílás, amely az első felnyitás után 
újrazárható, a felpattintható (flip-top) 
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fedélen kívül. A felpattintható (flip-top)
fedél csak a csomag hátsó éléhez 
rögzíthető.

fedélen kívül. A téglatest alakú csomag
felpattintható (flip-top) fedele csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

Or. en

Indokolás

Lásd a 13. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A dohánytermékek csomagolási 
egységének és minden gyűjtőcsomagjának 
külső felületét a következőképpen kell 
szabványosítani:
a) nem tartalmazhatnak védjegyet vagy 
bármely más jelzést, kivéve a márkanevet 
és a dohánytermék valamely 
névváltozatát;
b) a Bizottság által meghatározott sötét, 
nem vonzó színű;
c) a márkanév és bármely névváltozat:
i. egynél többször nem jelenhet meg a 
felületen;
ii. vízszintesen, alul jelenítendő meg, 
ugyanolyan elrendezésben, mint a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetés, 
amely a csomagolási egység és a 
gyűjtőcsomag fennmaradó elülső és hátsó 
felületén középen és fent jelenik meg;
iii. megfelel a (3) bekezdésben 
meghatározott részletesebb szabályoknak.

Or. en



PE510.718v02-00 42/66 AM\936989HU.doc

HU

Indokolás

A módosítás megerősítené az előadónak a szabványosított csomagolásra vonatkozó 
javaslatát, kiterjesztve azt valamennyi dohányzási célú dohánytermékre. Fontos az is, hogy a 
szabvány szín sötét és nem vonzó színű legyen, ennek nagyobb hatékonysága ugyanis a 
világosabb színekkel szemben már bebizonyosodott.

Módosítás 898
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. it

Módosítás 899
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 

törölve
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az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 900
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. cs

Módosítás 901
Christa Klaß

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

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. en

Indokolás

 A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével ütközik és híján van minden lehetséges 
jogalapnak, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra (az EUMSZ 290. cikke) és a 
végrehajtási aktusokra (az EUMSZ 291. cikke) vonatkozóan a Szerződésben lefektetett 
szabályokkal is ellentétes.

Módosítás 902
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve
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Or. de

Indokolás

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

Módosítás 903
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. pl

Indokolás

Mivel az irányelv lényegi elemeiről van szó, ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni. 
Ezen kívül, ha a doboz méreteit a Bizottság határozhatja meg, ez azzal a következménnyel 
járhat, hogy a „king size” méretnél nem hosszabb, ú.n. „slim” cigarettákat kivonhatják a 
piaci forgalomból. 

Módosítás 904
Godfrey Bloom

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

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. en

Módosítás 905
James Nicholson, Diane Dodds

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. en

Módosítás 906
Julie Girling
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. en

Módosítás 907
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. de
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Módosítás 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. de

Módosítás 909
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. en



AM\936989HU.doc 49/66 PE510.718v02-00

HU

Indokolás

A fent nevezett pontban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét a 
Bizottságra bízni elfogadhatatlan. E pont tartalmát magának az irányelvnek kell 
szabályoznia.

Módosítás 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során 
és a csomagolási egység visszazárása 
után.

törölve

Or. it

Módosítás 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 

(3) A teljes láthatóságot és sértetlenséget 
biztosítani kell a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.
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az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

Or. de

Módosítás 912
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

(3) A csomagolási egység alakjára és 
méretére vonatkozó részletesebb szabályok 
meghatározása érdekében a rendes 
jogalkotási eljárást kell követni, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

Or. el

Indokolás

Az egységcsomagok formája és mérete a jogalkotási aktus alapelemei. Ezen elemek bármely 
módosításának ezért a rendes jogalkotási eljárás keretében kell történnie. 

Módosítás 913
Jutta Haug

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a

(3) Biztosítani kell a teljes láthatóságot és 
sértetlenséget a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
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csomagolási egység alakjára és méretére 
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

a csomagolási egység visszazárása után.

Or. en

Módosítás 914
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
csomagolási egység alakjára és méretére
vonatkozó részletesebb szabályokról, 
amennyiben ezek a szabályok szükségesek 
az egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

(3) A Bizottság részletesebb szabályokat 
javasolhat a csomagolási egység alakjára 
és méretére vonatkozóan, amennyiben 
ezek a szabályok szükségesek az 
egészségügyi figyelmeztetések teljes 
láthatóságának és sértetlenségének 
biztosításához a csomagolási egység első 
felnyitását megelőzően, a felnyitás során és 
a csomagolási egység visszazárása után.

Or. it

Módosítás 915
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

törölve
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cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. it

Módosítás 916
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 917
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. cs

Módosítás 918
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Indokolás

  A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével ütközik és híján van minden lehetséges 
jogalapnak, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra (az EUMSZ 290. cikke) és a 
végrehajtási aktusokra (az EUMSZ 291. cikke) vonatkozóan  a Szerződésben lefektetett 
szabályokkal is ellentétes.

Módosítás 919
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 920
Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en
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Módosítás 921
James Nicholson, Diane Dodds

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Módosítás 922
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en



PE510.718v02-00 56/66 AM\936989HU.doc

HU

Módosítás 923
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Módosítás 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Módosítás 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Módosítás 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. de

Módosítás 927
Bánki Erik
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. en

Indokolás

A fent nevezett pontban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának hatáskörét a 
Bizottságra bízni elfogadhatatlan. E pont tartalmát magának az irányelvnek kell 
szabályoznia.

Módosítás 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. it



AM\936989HU.doc 59/66 PE510.718v02-00

HU

Módosítás 929
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai 
számára a téglatest vagy hengeres alak 
kötelezővé tételéről, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. it

Módosítás 930
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
egységcsomagjai számára a téglatest vagy 
hengeres alak kötelezővé tételéről, 
amennyiben a Bizottság jelentése 
megállapítja, hogy a körülményekben 
jelentős változást történt.

(4) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek egységcsomagjai számára 
a téglatest vagy hengeres alak kötelezővé
tétele tekintetében a rendes jogalkotási 
eljárást kell követni, amennyiben a 
Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. el
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Indokolás

Az egységcsomagok formája és mérete a jogalkotási aktus alapelemei. Ezen elemek bármely 
módosításának ezért a rendes jogalkotási eljárás keretében kell történnie. 

Módosítás 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 932
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. de

Módosítás 933
Cristiana Muscardini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul 
kell nyomtatni/rögzíteni, 
kitörölhetetleneknek kell lenniük, és 
azokat semmilyen módon nem lehet 
eltakarni vagy megszakítani, például adó-

törölve
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és zárjegyek vagy árcédulák által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor. Az 
Unión kívül előállított termékek esetében 
az e cikkben megállapított kötelezettségek 
kizárólag az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. it

Módosítás 934
Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját
és gyűjtőcsomagolását egyedi azonosítóval 
jelöljék meg. Az sértetlenségük biztosítása 
érdekében az egyedi azonosítókat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni/rögzíteni, 
kitörölhetetleneknek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek vagy árcédulák által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor. Az 
Unión kívül előállított termékek esetében 
az e cikkben megállapított kötelezettségek 
kizárólag az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 935
Marit Paulsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (1) A 15. cikkben említett termékek 
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dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

kivételével a tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 936
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A hatékony nyomonkövethetőség és 
visszakereshetőség érdekében a
tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját
– a gyűjtőcsomagot is beleértve – egyedi, 
biztonságos és eltávolíthatatlan
azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
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vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 937
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. A 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az EU-
ban kereskedelmi forgalomba kerülő
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. A 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. el

Módosítás 938
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi és biztonsági azonosítókat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni/rögzíteni, 
kitörölhetetleneknek kell lenniük, és azokat 
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nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 
zárjegyek vagy árcédulák által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor. Az 
Unión kívül előállított termékek esetében 
az e cikkben megállapított kötelezettségek 
kizárólag az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. fr

Módosítás 939
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak. Azon tagállamokban, 
amelyek a dohánytermékeken adójegyeket 
alkalmaznak, az egyedi azonosító az 
adójegyre is nyomtatható.

Or. en

Módosítás 940
Linda McAvan
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját
és szállítási gyűjtőcsomagolását egyedi 
azonosítóval jelöljék meg. Az 
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
által, illetve a csomagolási egység 
felnyitásakor. Az Unión kívül előállított 
termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló 
jegyzőkönyvében foglalt rendelkezések értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden 
külső csomagoláson (pl. a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külső csomagoláson és a 
belső csomagolási egységen lévő egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a 
hatóságok tudják, mi van a raklap, a láda vagy a karton belsejében. Minden újracsomagolást 
nyilvántartásba kell venni.

Módosítás 941
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egységcsomag egyedi azonosítója 
kapcsolódjon a szállítási 
gyűjtőcsomagolás egyedi azonosítójához. 
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Az egységcsomag és a szállítási 
gyűjtőcsomagolás közötti kapcsolat 
minden változását nyilvántartásba kell 
venni a (6) bekezdésben említett 
adatbázisban.

Or. en

Indokolás

Mivel a WHO dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló 
jegyzőkönyvében foglalt rendelkezések értelmében egységes azonosítót kell elhelyezni minden 
külső csomagoláson (pl. a raklapon, ládákon, kartonokon stb.). A külső csomagoláson és a 
belső csomagolási egységen lévő egységes azonosítókat össze kell kapcsolni, hogy a 
hatóságok tudják, mi van a raklap, a láda vagy a karton belsejében. Minden újracsomagolást 
nyilvántartásba kell venni.


