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Módosítás 57
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
─

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. nl

Indokolás

Az EUSZ 5. cikkében lefektetett szubszidiaritási elv alapján a Bizottság javaslatát el kell 
utasítani.

Módosítás 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
és 168. cikkére ezen irányelv 16. cikkével 
összefüggésben,

Or. en

Indokolás

Az irányelv valamennyi célkitűzésének elérése érdekében be kell illeszteni a 
közegészségügyről szóló 168. cikkre történő utalást. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 168. cikke ugyanis az irányelv 16. cikkére alkalmazandó jogalap.

Módosítás 59
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114.
és 168. cikkére,

Or. en

Módosítás 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló, 2001. június 5-i 2001/37/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv uniós szinten 
meghatározza a dohánytermékekre 
vonatkozó szabályokat. Tudományos, piaci 
és nemzetközi fejlemények következtében 
az irányelvben jelentős változásokat kell 
eszközölni. Az egyértelműség kedvéért a 
2001/37/EK irányelvet hatályon kívül kell 
helyezni, és új irányelvvel kell felváltani.

(1) A tagállamoknak a dohánytermékek 
gyártására, kiszerelésére és árusítására 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
szóló, 2001. június 5-i 2001/37/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv uniós szinten 
meghatározza a dohánytermékekre 
vonatkozó szabályokat. Tudományos, piaci 
és nemzetközi fejlemények – többek között 
az e-cigarettához való piaci hozzáférés 
javulása – következtében az irányelvben 
jelentős változásokat kell eszközölni. Az 
egyértelműség kedvéért a 2001/37/EK 
irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és 
új irányelvvel kell felváltani.

Or. en

Indokolás

Az e-cigaretták fokozottabb piaci elterjedése, valamint az eltérő tagállami szabályozási 
megközelítések miatt javasolt beilleszteni ezt a hivatkozást a rendelkezésbe. E termékek 
összetevői károsak lehetnek az emberi egészségre.

Módosítás 61
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 2001/37/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló, 2005., illetve 2007. 
évi – az említett irányelv 11. cikkének 
megfelelően benyújtott – jelentésében 
meghatározta, hogy mely területeken 
tekinthető hasznosnak a további fellépés.
2008-ban és 2010-ben az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok 
tudományos bizottsága tudományos 
tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a füst 
nélküli dohánytermékek és a dohány-
adalékanyagok tekintetében. en az 
érdekeltekkel folytatott széleskörű 
konzultációra került sor, amelyet célzott 
konzultációk követtek az érdekeltekkel, 
valamint külső tanácsadók által készített 
tanulmányok kísértek. A tagállamokkal a 
folyamat teljes egésze során konzultációt 
folytattak. Az Európai Parlament és a 
Tanács ismételten felszólította a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül és 
aktualizálja a 2001/37/EK irányelvet.

(2) A Bizottságnak a 2001/37/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló, 2005., illetve 2007. 
évi – az említett irányelv 11. cikkének 
megfelelően benyújtott – jelentésében 
meghatározta, hogy mely területeken 
tekinthető hasznosnak a további fellépés.
2008-ban és 2010-ben az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok 
tudományos bizottsága tudományos 
tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a füst 
nélküli dohánytermékek és a
dohányösszetevők tekintetében. en az 
érdekeltekkel folytatott széleskörű 
konzultációra került sor, amelyet célzott 
konzultációk követtek az érdekeltekkel, 
valamint külső tanácsadók által készített 
tanulmányok kísértek. A tagállamokkal a 
folyamat teljes egésze során konzultációt 
folytattak. Az Európai Parlament és a 
Tanács ismételten felszólította a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül és 
aktualizálja a 2001/37/EK irányelvet.

Or. de

Indokolás

Az „adalékanyagok” fogalommeghatározásának (2) eltávolítását követően az „összetevő” 
(18) kifejezést kell itt használni.

Módosítás 62
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az egészségügyi figyelmeztetés egy 
szervezett, hatékony és hosszú távú 
dohányzásellenes stratégia részét képezi, 
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jól körülhatárolt hatállyal és 
célkitűzésekkel.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetés hatékonysága nagyban függ attól, hogy egy szervezett 
dohányzásellenes stratégia részét képezi, jól körülhatárolt hatállyal és célkitűzésekkel.

Módosítás 63
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Más területeken még mindig jelentősek 
az eltérések a dohánytermékek és 
kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések között, ami 
akadályozza a belső piac működését. A 
tudományos, piaci és nemzetközi fejlődés, 
illetve fejlemények fényében e 
különbségek a jövőben várhatóan nőni 
fognak. Ez vonatkozik a nikotintartalmú 
termékekre, a dohányzási célú 
gyógynövénytermékekre, az összetevőkre 
és a kibocsátásra, a címkézés és 
csomagolás egyes szempontjaira, valamint 
a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
távértékesítésére.

(4) Más területeken még mindig jelentősek 
az eltérések a dohánytermékek és 
kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések között, ami 
akadályozza a belső piac működését. A 
tudományos, piaci és nemzetközi fejlődés, 
illetve fejlemények fényében e 
különbségek a jövőben várhatóan nőni 
fognak. Ez vonatkozik a nikotintartalmú 
termékekre, a dohányzási célú 
gyógynövénytermékekre, az összetevőkre 
és a kibocsátásra, a címkézés és 
csomagolás egyes szempontjaira, valamint 
a dohánytermékek nemzetközi dimenziójú
táv- és internetes értékesítésére, illetve 
értékesítési ponton történő 
megjelenítésére.

Or. en

Indokolás

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 13. cikkének végrehajtására vonatkozó 
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iránymutatások felszólítják a feleket, hogy tiltsák be a dohánytermékek értékesítési ponton 
történő kihelyezését és láthatóvá tételét, mivel ezek reklámnak és promóciónak minősülnek. 
Ugyanezen iránymutatások a dohány interneten keresztül történő árusításának betiltását is 
ajánlják.

Módosítás 64
Martina Anderson

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek belső piacának mérete, valamint 
a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, 
arra irányuló törekvése, hogy a termelést az 
Unió egészében a tagállamok csupán 
néhány termelőüzemére összpontosítsák, a 
dohánytermékeknek és a kapcsolódó 
termékeknek az ebből következő jelentős 
mértékű nemzetközi dimenziójú 
kereskedelme inkább uniós szintű – nem 
pedig nemzeti szintű – jogalkotási 
lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a 
dohánytermékek belső piaca zavartalanul 
működjön.

(6) A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek belső piacának mérete, valamint 
a dohánytermékgyártók egyre fokozódó, 
arra irányuló törekvése, hogy a termelést az 
Unió egészében a tagállamok csupán 
néhány termelőüzemére összpontosítsák, a 
dohánytermékeknek és a kapcsolódó 
termékeknek az ebből következő jelentős 
mértékű nemzetközi dimenziójú – többek 
között interneten keresztül lebonyolított –
kereskedelme inkább uniós szintű – nem 
pedig nemzeti szintű – jogalkotási 
lépéseket tesz szükségessé azért, hogy a 
dohánytermékek belső piaca zavartalanul 
működjön, valamint hogy megvalósuljon 
az emberi egészség harmonizált közös 
uniós védelme.

Or. en

Indokolás

A dohány és az ahhoz kapcsolódó termékek interneten keresztül lebonyolított, valamint 
határokon átnyúló távkereskedelme egyre elterjedtebb, és nem létezik megfelelő uniós 
rendelkezés az ilyen kereskedelem szabályozására; a belső piac zökkenőmentes végrehajtása 
érdekében közös megközelítésre van szükség az uniós polgárok egészségének előtérbe 
helyezése és megóvása kapcsán.

Módosítás 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hátrányos térségekben, különösen 
a legkülső régiókban folytatott, gyakran 
sajátos környezeti, földrajzi és kulturális 
feltételekhez köthető, szakértelmen és 
környezetbarát módszereken alapuló 
dohánytermelésre az Uniónak különös 
figyelmet kellene fordítania, lehetővé téve 
a tagállamok számára, hogy az e 
régiókban folytatott termelés fenntartása 
érdekében különös intézkedéseket 
alkalmazzanak.

Or. pt

Módosítás 66
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Alapvető fontosságú ugyanakkor, 
hogy az irányelvben figyelembe vegyék a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag elveit és 
iránymutatásait.

Or. de

Módosítás 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A jogalkotási lépések megtétele során 
ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, 
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hogy a közelmúltban végzett tanulmányok 
eredményei szerint a dohánytermékek 
illegális kereskedelme következtében az 
Unió mintegy 12 milliárd eurónyi 
adóbevételtől esett el, valamint hogy a 
cigaretta legális kereskedelmi forgalma 
csökken, miközben az illegális 
kereskedelem az uniós dohánypiac 
körülbelül 10%-át, egyes tagállamokban a 
piac 30%-át teszi ki, és folyamatosan 
növekszik. A további korlátozások 
bevezetése könnyen e számok további 
emelkedéséhez vezethet.

Or. lt

Módosítás 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. A gyártói 
felelősség elvének megfelelően tehát a 
dohánytermékek előállítóit kell felelőssé 
tenni a dohányfogyasztás miatt fellépő 
valamennyi egészségügyi kiadásért.

Or. de

Indokolás

Ahogyan az az Európai Parlament „A dohányfüstmentes Európáért: Az Európai Unió 
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politikai lehetőségei” című állásfoglalásában (2007/2105(INI)) már elhangzott, a 
termékfelelősséget a gyártóknak kell viselniük, és be kell vezetni a gyártói felelősséget a 
dohányfogyasztás miatt fellépő valamennyi egészségügyi kiadás finanszírozására.

Módosítás 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében, valamint a 
kiszolgáltatott csoportokra és valamennyi 
polgárra gyakorolt káros hatások 
elkerülése érdekében adott esetben a 
passzív dohányzás kiküszöbölése révén.

Or. en

Indokolás

Az irányelv elsősorban arra összpontosít, hogy csökkentse a dohányzásra rászokó fiatalok 
számát, de arra is figyelemmel kellene lennie, hogyan lehet erősíteni a passzív dohányzásra 
vonatkozó hatályos tilalmakat.

Módosítás 70
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. Ennek 
érdekében a tagállamokban – különösen 
az általános iskolákban – a dohányzás 
megelőzésére irányuló kampányokat, 
valamint a dohányzás káros egészségügyi 
hatásairól szóló tájékoztató programokat 
kellene szervezni.

Or. it

Módosítás 71
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
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előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében, különös 
figyelmet fordítva arra a 80 millió európai 
fiatalra, aki még sohasem dohányzott.

Or. fr

Indokolás

Fontos megjegyezni, hogy az irányelv egyik prioritása, hogy jobban megvédje a dohányfüsttől 
(az aktív és passzív dohányzástól) azt a 80 millió európai fiatalt, aki sohasem nyúlt 
cigarettához.

Módosítás 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. A 
nyilvánosságnak szóló oktatási és 
figyelemfelhívó kampányokat kellene 
ösztönözni az általános iskolákban és a 
középiskolákban rendszeresen szervezett 
tanácsadás révén.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. Ennek 
érdekében elengedhetetlen azon oktatási, 
tájékoztatási és megelőzési kampányok és 
programok folytatása, amelyek a 
dohányzásról leszokni kívánó polgárokat 
segítik.

Or. it

Indokolás

A dohányzás abbahagyására vagy csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket csak oktatási és 
tájékoztatási kampányok, illetve a polgároknak biztosított segítségnyújtás révén lehet 
megvalósítani. Ezen irányelv rendelkezései ehhez kiegészítő eszközt nyújtanak.

Módosítás 74
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 114. 
cikkének (3) bekezdése szerint az egészség 
védelmének magas szintjét kell alapul 
venni, különös figyelemmel a tudományos 
tényeken alapuló új fejleményekre. A 
dohánytermékek nem szokásos árucikkek, 
és figyelembe véve a dohánytermékek 
fokozottan káros hatásait, az 
egészségvédelem kérdését különösen 
jelentőségteljes kérdésként kell kezelni, 
mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. A fogyasztók 
védelme és a közegészség javítása 
érdekében az irányelv felülvizsgálatának 
és nyomon követésének alapvető 
célkitűzése a dohánytermékek 
fogyasztásának felszámolása kell hogy 
legyen, és ennek elérése érdekében tovább 
kell szigorítani a jogszabályokat.

Or. fi

Módosítás 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A dohánytermékek rákkeltő 
anyagokat tartalmaznak. Alapvető 
fontosságú, hogy a dohányipar 
elkötelezetten munkálkodjon azon, hogy 
valamennyi dohánytermékben csökkenjen 
a rákkeltő anyagok szintje.

Or. da

Módosítás 76
Corinne Lepage
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Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A passzív dohányzásnak kitett 
munkavállalók egészségének megóvása 
érdekében a dohányfogyasztást 
valamennyi értékesítési helyen meg kell 
tiltani.

Or. fr

Módosítás 77
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Mivel meg kell előzni a dohányzás 
elterjedését a fiatalok körében, a 18 év 
alattiak számára meg kell tiltani az 
értékesítési helyekhez történő hozzáférést. 

Or. fr

Módosítás 78
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mivel nem valószínű, hogy a számos 
tagállamban nagy számban élő 
dohányosok teljesen leszokjanak a 
dohányzásról, a jogszabályoknak
figyelembe kell venniük azt, hogy ezeknek 
az embereknek joguk van objektíven 
tájékozódni az esetleges dohányzás 
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egészségükre gyakorolt hatásairól. Ezt a 
tájékoztatást az általuk fogyasztott termék 
csomagolásán is megkapják.

Or. el

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az Unióban továbbra is magas a dohányosok száma, az irányelvnek 
törekednie kell a már dohányzó, és valamilyen oknál fogva a dohány- vagy nikotintermékekről 
leszokni nem kívánó emberek egészségének javítására is.

Módosítás 79
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigaretták kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamainak mérésére a 
következő nemzetközileg elismert ISO-
szabványokra kell hivatkozni: 4387, 10315 
és 8454. Más kibocsátás esetében 
nincsenek nemzetközileg megállapított 
szabványok vagy tesztek a hozam 
mennyiségi meghatározására, de az ezek 
kifejlesztésére irányuló munka jelenleg 
zajlik.

(10) A cigaretták kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamainak mérésére a 
következő nemzetközileg elismert ISO-
szabványokra kell hivatkozni: 4387, 10315 
és 8454. Más kibocsátás esetében 
nincsenek nemzetközileg megállapított 
szabványok vagy tesztek a hozam 
mennyiségi meghatározására, ezért a 
cigaretták egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettán kívüli egyéb dohánytermékek 
kibocsátásainak mérésére jelenleg nem 
lehet rendelkezéseket elfogadni.

Or. de

Módosítás 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Bizonyított tény, hogy a dohányban 
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található polónium-210 izotóp jelentős 
mértékben rákkeltő hatású. A 
cigarettákban való előfordulását néhány 
egyszerű intézkedés révén szinte teljes 
mértékben meg lehetne szüntetni. 
Helyénvaló lenne tehát megállapítani a 
polónium-210 izotóp maximális hozamát, 
amivel 95%-kal csökkenthető lenne a 
cigaretták jelenlegi átlagos polónium-210-
tartalma. IS- szabványt kell kidolgozni a 
dohány polónium-210-tartalmának 
mérésére.

Or. en

Indokolás

A polónium-210 az uránium bomlásterméke, amely az urániumban gazdag nyersfoszfátból 
készült műtrágyában található meg. A dohányleveleket a levegőn keresztül szennyezi a radon-
222 izotóp és az ólom-210 izotóp segítségével. Az égetés során a polónium-210 elpárolog, a 
dohányosok pedig belélegzik. Alfarészecske-kibocsátó. Az alfasugárzás a testen kívül 
ártalmatlan, de amint bejut az emberi szervezetbe, ez a „legveszélyesebb sugárzási forma” 
(The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Módosítás 81
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásukat vagy függőséget okozó
hatásukat.

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében szükséges és helyénvaló lehet 
a kibocsátások mérési módjainak 
megállapítása, figyelembe véve a 
toxicitásuk vagy függőséget okozó
hatásuk értékelésére vonatkozó 
tudományos ismereteket és nemzetközileg 
elfogadott normákat.

Or. cs
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Módosítás 82
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásukat vagy függőséget okozó
hatásukat.

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásuk vagy függőséget okozó
hatásuk értékelésére vonatkozó 
tudományos fejleményeket és 
nemzetközileg elfogadott normákat.

Or. en

Módosítás 83
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásukat vagy függőséget okozó
hatásukat.

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásuk vagy függőséget okozó
hatásuk értékelésére vonatkozó 
tudományos fejleményeket és 
nemzetközileg elfogadott normákat.

Or. en

Módosítás 84
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásukat vagy függőséget okozó
hatásukat.

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve
toxicitásuk vagy függőséget okozó
hatásuk értékelésére vonatkozó 
tudományos fejleményeket és 
nemzetközileg elfogadott normákat.

Or. en

Indokolás

A rögzített hozamok és maximális kibocsátási küszöbértékek a jogalkotási aktus alapvető 
részét képezik, és elvileg nem képezhetik felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyát. Ha 
azonban fenn akarjuk tartani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, figyelembe kell venni 
a toxicitás vagy függőséget okozó hatás értékelésére vonatkozó tudományos fejleményeket és 
nemzetközileg elfogadott normákat.

Módosítás 85
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek
vonzerejét, függőséget okozó 
tulajdonságait, toxicitását, valamint az 
ilyen termékek fogyasztásával összefüggő 
kockázatokat. Ebből a célból az 
összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó 

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek 
függőséget okozó tulajdonságait, 
toxicitását, valamint az ilyen termékek 
fogyasztásával összefüggő kockázatokat.
Ebből a célból az összetevőkre és a 
kibocsátásra vonatkozó meglévő 
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meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni. Ez összhangban van az 
Uniónak az emberi egészség nagyfokú 
védelme biztosítására vonatkozó 
kötelezettségével.

jelentéstételi kötelezettségeket meg kell 
erősíteni. Ez összhangban van az Uniónak 
az emberi egészség nagyfokú védelme 
biztosítására vonatkozó kötelezettségével.

Or. cs

Módosítás 86
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek 
vonzerejét, függőséget okozó 
tulajdonságait, toxicitását, valamint az 
ilyen termékek fogyasztásával összefüggő 
kockázatokat. Ebből a célból az 
összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó 
meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni. Ez összhangban van az 
Uniónak az emberi egészség nagyfokú 
védelme biztosítására vonatkozó 
kötelezettségével.

(12) A tagállamok és a Bizottság – annak 
érdekében, hogy gyakorolhassák 
szabályozó funkciójukat – átfogó 
információk megadását írják elő az 
összetevőkről és a kibocsátásról, hogy 
felmérhessék a dohánytermékek 
vonzerejét, függőséget okozó 
tulajdonságait, toxicitását, valamint az 
ilyen termékek fogyasztásával összefüggő 
kockázatokat. Ebből a célból az 
összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó 
meglévő jelentéstételi kötelezettségeket 
meg kell erősíteni, anélkül azonban, hogy 
ez szükségtelen és aránytalan 
adminisztratív terheket róna a kis- és 
középvállalkozásokra. Ez összhangban van 
az Uniónak az emberi egészség nagyfokú 
védelme biztosítására vonatkozó 
kötelezettségével.

Or. el

Indokolás

Fontos az összetevőkre és a kibocsátásra vonatkozó meglévő jelentéstételi kötelezettségek 
megerősítése, de biztosítanunk kell, hogy a vállalkozások, különösen a kkv-k ne 
szembesüljenek túlzott, aránytalan és felesleges terhekkel.
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Módosítás 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni. 
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék.

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Annak 
érdekében, hogy a dohánytermékek 
összetétel tekintetében biztosítható legyen 
a lehető legnagyobb áttekinthetőség a 
nyilvánosság számára, össze kell állítani az 
összetevők kötelező listáját, miközben 
gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék.

Az Egyesült Államoknak a dohányzás 
családokon belüli megelőzéséről és a 
dohány ellenőrzéséről szóló törvényében 
előírtakhoz hasonlóan, amely arra 
kötelezi a gyártókat, hogy amennyiben az 
Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatala által 
„veszélyesnek vagy potenciálisan 
veszélyesnek” minősített bármely anyag 
jelen van a cigarettafüstben, azt tegyék 
közzé, a listán szerepelnie kell a 
legveszélyesebb összetevőkre vonatkozó 
tájékoztatásnak. Az I(a) és az I(b) 
mellékletek e lista összeállításának 
céljából jöttek létre.

Or. fr

Indokolás

E pontosítás a dohánytermékek legveszélyesebb és gyakran rákkeltő hatású összetevőit 
felsoroló két új, egy szűkebb és egy átfogóbb melléklet létrehozásának bejelentéséhez 
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szükséges.

Módosítás 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni.
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék.

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni.
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék, és betartsák a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
egyezményeinek előírásait.

Or. es

Indokolás

Nemzetközi szinten, mivel néhány intézkedés sértheti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, 
a Bizottságnak hivatalosan tájékoztatnia kell a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó 
bizottságot az irányelvről.

Módosítás 89
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket,
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni.
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára, 
miközben gondoskodni kell arról, hogy a 
dohánytermékgyártók kereskedelmi- és 
szellemitulajdon-jogait is megfelelően 
figyelembe vegyék.

(13) A jelenlegi különböző jelentéstételi 
formátumok használata megnehezíti a 
gyártók és az importőrök számára, hogy 
teljesítsék jelentéstételi kötelezettségeiket, 
a tagállamok és a Bizottság számára pedig 
megterhelő a kapott információk 
összehasonlítása, elemzése és a 
következtetések levonása. Ennek fényében 
az összetevők és a kibocsátás jelentésére 
közös kötelező formátumot kell bevezetni.
Biztosítani kell a termékekre vonatkozó 
információ lehető legnagyobb 
áttekinthetőségét a nyilvánosság számára,
elegendő helyet hagyva ezen 
információknak a csomagolási 
egységeken, miközben gondoskodni kell 
arról, hogy a dohánytermékgyártók 
kereskedelmi- és szellemitulajdon-jogait is 
megfelelően figyelembe vegyék.

Or. el

Indokolás

Annak biztosításához, hogy a dohánytermékek fogyasztói hatékony tájékoztatásban 
részesüljenek, elegendő helyet kell hagyni a csomagoláson az egyes termékek jellemzőinek 
ismertetésére. 

Módosítás 90
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Mivel az összetevők és a 
kibocsátások kötelező listájának 
összeállítása annál is inkább szükséges, 
mivel az Európai Bizottsághoz tartozó, az 
új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága 
(SCENIHR) által 2010-ben közzétett 
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jelentés1 szerint az elmúlt években egyre 
növekvő számban vezettek be új 
adalékanyagokat, melyek a cigaretták 
súlyának átlagosan 10%-át teszik ki, és 
amelyeknek az egyetlen célja, hogy 
megváltoztassák a füst jellemzőit, például 
színét, keserűségét, szagát és aromáját.
__________________
1 Közel 600 új adalékanyagot 
azonosítottak.

Or. fr

Módosítás 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására, és megakadályozza a 
dohánytermékek egészségügyi hatásaira 
és vonzerejére vonatkozó, uniós szintű, 
hatékony és harmonizált vizsgálat 
lefolytatását. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket vagy azok kombinációit
engedélyező vagy betiltó jogszabályokat 
fogadtak el, illetve ilyen, kötelező jellegű 
megállapodásokat kötöttek az ágazattal.
Ennek eredményeként egyes összetevők 
egyes tagállamokban tilosak, míg 
másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében.
Harmonizáció nélkül egyrészt a polgárok 
egészségének megóvása előtt álló, 
másrészt a belső piacon meglévő 
akadályok várhatóan nőni fognak a 
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szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

Or. en

Indokolás

Az összetevőkkel és azok kombinációival kapcsolatos, uniós szinten harmonizált megközelítés 
biztosítani fogja a belső piac megfelelő működését, valamint az összetevők hatásainak 
következményeire, többek között az összetevőkből eredő vonzerőnek a dohányzás mértékének 
fokozásában betöltött szerepére vonatkozó hatékony és megbízható értékelést.

Módosítás 92
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az összetevők szabályozásában a
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett összetevők, 
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adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében. 
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

valamint a dohányfüstöt színező összetevők
tekintetében. Harmonizáció nélkül a belső 
piacon meglévő akadályok várhatóan nőni 
fognak a következő években, figyelembe 
véve a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményt és iránymutatásait, 
valamint az Unión kívüli jogrendszerekben 
szerzett tapasztalatokat. A Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény 9. és 10. 
cikkére vonatkozó iránymutatások 
különösen arra szólítanak fel, hogy a 
dohánytermékeknél ne legyenek 
felhasználhatók olyan összetevők, amelyek 
ízfokozó hatásúak, azt a benyomást keltik, 
hogy a dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

Or. de

Indokolás

Az „adalékanyagok” fogalommeghatározásának (2) eltávolítását követően az „összetevő” 
(18) kifejezést kell itt használni.

Módosítás 93
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 

(14) Az összetevők szabályozásában a 
harmonizált megközelítés hiánya hatással 
van a belső piac működésére, valamint a 
termékeknek az EU-n belüli szabad 
mozgására. Egyes tagállamok egyes 
összetevőket engedélyező vagy betiltó 
jogszabályokat fogadtak el, illetve ilyen, 
kötelező jellegű megállapodásokat kötöttek 
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az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében. 
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

az ágazattal. Ennek eredményeként egyes 
összetevők egyes tagállamokban tilosak, 
míg másokban nem. A tagállamok emellett 
különböző megközelítést alkalmaznak a 
cigarettafilterben elhelyezett 
adalékanyagok, valamint a dohányfüstöt 
színező adalékanyagok tekintetében. 
Harmonizáció nélkül a belső piacon 
meglévő akadályok várhatóan nőni fognak 
a következő években, figyelembe véve a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt 
és iránymutatásait, valamint az Unión 
kívüli jogrendszerekben szerzett 
tapasztalatokat. Helyénvaló tehát a 
dohánytermékekben alkalmazható 
adalékanyagokat tartalmazó pozitív lista 
összeállítása. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem harmonizálja megfelelően az összetevőket. Nagymértékben 
támaszkodik az általános rendelkezések nemzeti szintű végrehajtására, amelyek a különböző 
tagállamokban könnyen eltérő értelmezések tárgyát képezhetik. A valódi harmonizáció elérése 
érdekében célszerűbb egy uniós szintű, az engedélyezett összetevőket tartalmazó pozitív lista 
létrehozása.

Módosítás 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az emberi egészség megóvása 
érdekében a dohánytermékekben 
alkalmazható adalékanyagok 
biztonságosságát fel kell mérni 
(kockázatértékelés), és a Közösségben 
történő forgalomba hozatalt megelőzően a 
Bizottságnak engedélyezni kell azokat. 
Egy adalékanyag dohánytermékekben 
történő alkalmazását csak az 
engedélyezett adalékanyagok uniós 
listájára történő felkerülését követően 
szabad engedélyezni.

Or. de

Indokolás

A Parlament állásfoglalásában (2007/2105(INI)) már kérte az adalékanyagok engedélyezési 
eljárásának bevezetését. Az adalékanyagok közös pozitív listája jogilag egyértelművé teszi, 
mely anyagokat lehet a dohánytermékekben felhasználni. Az uniós listát a Bizottság 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére felül lehet vizsgálni.

Módosítás 95
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Fontos, hogy ne csupán magának az 
adalékanyagnak a tulajdonságait 
vizsgálják, hanem az égéstermékét is. Az 
adalékanyagok és azok égéstermékei nem 
felelhetnek meg az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-
i 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 értelmében veszélyesnek 
minősített anyagok kritériumainak.
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_____________
1 HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

Or. en

Indokolás

Kizárólag nem veszélyes adalékanyagok – illetve égéstermékek – engedélyezhetők.

Módosítás 96
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

törölve

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták csak néhány uniós tagállamban tettek szert nagy 
népszerűségre (azaz csak néhány tagállamban képviselik a dohánytermékek piacának jelentős 
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szeletét). 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, és ezért törölni kell őket.

Módosítás 97
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz.

Or. cs

Módosítás 98
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. A Bizottság 
felszólítást kap, hogy tudományos 
vizsgálattal tárja fel, valójában milyen 
hatással vannak e termékek a 
dohányzásra történő rászokásra.

Or. pt

Módosítás 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány és 
a mentol mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat.
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országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet bizonyítékokra kell alapozni, nem csupán a jogbizonytalanságtól való félelemre. 
Az irányelv a mentolos cigarettát a hagyományos cigarettákkal egyformán kezelné. A 
tagállamok eltérő jogszabályokat alkalmaznak a jellegzetes ízesítésű dohánytermékekkel 
kapcsolatban, de a mentolos cigaretta az Európai Unió egészében engedélyezett. A tilalmat 
tudományos alapokra kell helyezni, vagyis bizonyítani kell, hogy a mentolos cigaretta 
megváltoztatja a fiatalok hozzáállását.

Módosítás 100
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat.
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dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

Or. de

Indokolás

Az említett vizsgálatok nem elegendőek ahhoz, hogy igazolják a mentolos cigarettával 
kapcsolatban a jogalkotás során felmerülő kételyeket.

Módosítás 101
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent.
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel kapcsolatos aggályok, 
amelyek a dohány mellett más ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent.
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között. Svédország számára engedélyezni 
kell a „snus” ízesítéseinek nemzeti szintű 
szabályozását. Amennyiben Svédország 
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meghatározott időn belül nem végzi el a 
szabályozást, az irányelv rendelkezései 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A „jellegzetes ízesítés” kifejezés túlságosan szűk. Valamennyi ízesítéssel foglalkozni kell. 
Svédországnak az irányelv hatálybalépésétől kezdve négy évet kell biztosítani arra, hogy 
nemzeti szinten szabályozza a „snus” ízesítéseit. Amennyiben ezt nem teszi meg, az irányelv 
rendelkezései alkalmazandók.

Módosítás 102
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt, 
valamint növelik a dohányozni kezdő 
fiatalok arányát. El kell kerülni az olyan 
intézkedéseket, amelyek indokolatlan 
különbségeket tesznek az ízesített 
cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket –
kapcsolatos aggályok, amelyek a dohány 
mellett más jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat. Több 
országban például a mentolos termékek 
értékesítése fokozatosan nőtt, míg a 
dohányzás aránya általánosa csökkent. El 
kell kerülni az olyan intézkedéseket, 
amelyek indokolatlan különbségeket 
tesznek az ízesített cigaretták (pl. mentolos 
cigaretta, szegfűszeggel ízesített cigaretta 
[kretek]) között.

Or. de
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Indokolás

A rendelkezésre álló tudományos adatok nem támasztják alá azt az állítást, mely szerint a 
mentol hozzájárulna a dohányfüst intenzívebb inhalációjához. Továbbá nincs okunk azt 
feltételezni, hogy a mentolos cigaretták miatt az emberek korábban szoknának rá a 
dohányzásra.

Módosítás 103
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés – 36 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. WTO Fellebbezési Testülete, AB-
2012-1, Egyesült Államok, a kretek 
értékesítését befolyásoló intézkedések

törölve

Or. cs

Módosítás 104
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg 
az összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 
A tagállamoknak és a Bizottságnak 

törölve
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független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. cs

Módosítás 105
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg 
az összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

(16) A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok – például a 
cukor – használatát meg kell engedni, 
amennyiben nem növelik a fogyasztók 
egészségügyi kockázatait. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak független 
szakértői értékelő testületeket kell 
alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. pl

Indokolás

A „cukornak” a dohánytermékek gyártása során alkalmazott egyik kulcsfontosságú 
adalékanyagként történő megjelölése egyértelműsíti a helyzetet, és garanciát nyújt a 
dohánygyártóknak. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a gyártás során továbbra is 
lehetőség lesz cukor hozzáadására, ami egyes dohánytípusok, például a Burley esetében 
elengedhetetlen. Ennek oka, hogy ezek a dohányfajták a szárítási folyamat során elveszítik 
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cukortartalmukat, míg más fajták, például a Virginia, megtartják azt.

Módosítás 106
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

(16) Az ízesített dohánytermékek betiltása 
nem tiltja meg az összes adalékanyag 
használatát, viszont kötelezi a gyártót, 
hogy olyan mértékben csökkentse az 
adalékanyagot vagy az adalékanyagok 
kombinációját, hogy használatuk ne 
eredményezzen ízhatást. A 
dohánytermékek gyártásához szükséges 
adalékanyagok használatát meg kell 
engedni, amennyiben nem eredményeznek
ízhatást, és nem növelik a vonzerőt. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. en

Indokolás

A rendelkezéseknek valamennyi ízesítésre vonatkozniuk kell. Ez feleslegessé tenné az értékelő 
testületre történő utalást is. A gyártáshoz szükséges adalékanyagokra vonatkozó 
rendelkezéseket össze kell hangolni a WHO összetevőkre vonatkozó iránymutatásaival.

Módosítás 107
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes összetevő használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az összetevőt vagy az
összetevők kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges összetevők használatát meg kell 
engedni, amennyiben nem eredményeznek 
jellegzetes ízt. A Bizottságnak egységes 
feltételeket kell biztosítania a jellegzetes 
ízesítésre vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásához. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak független szakértői értékelő 
testületeket kell alkalmazniuk, amelyek 
segítséget nyújtanak a döntéshozatal során.
Az irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. de

Indokolás

Az „adalékanyagok” fogalommeghatározásának (2) eltávolítását követően az „összetevő” 
(18) kifejezést kell itt használni.

Módosítás 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
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csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni. A Bizottságnak egységes 
feltételeket kell biztosítania a jellegzetes 
ízesítésre vonatkozó rendelkezések 
végrehajtásához. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak független szakértői értékelő 
testületeket kell alkalmazniuk, amelyek 
segítséget nyújtanak a döntéshozatal során.
Az irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. pl

Módosítás 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 

(16) A jellegzetes ízesítésű 
dohánytermékek betiltása nem tiltja meg az 
összes adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek gyártásához
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát meg kell engedni, amennyiben 
nem eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához.
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértői értékelő testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
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irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. it

Indokolás

Az 6. cikk (2) bekezdése második albekezdésének szövegével összhangban.

Módosítás 110
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A határvonal egyértelmű 
meghúzása érdekében a Bizottságnak 
össze kell állítania egy listát, amely 
pontosan megjelöli, hogy melyek a tiltott 
és melyek az engedélyezett összetevők, 
különös tekintettel az adalékanyagokra, és 
– ezektől függetlenül – az aromákra és 
ízesítőanyagokra. A listának az 
adalékanyagok, aromák és ízesítőanyagok 
engedélyezett összmennyiségét is 
egyértelművé kell tennie.

Or. fi

Módosítás 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Ezen irányelv egyik célja a 
dohánytermékek fogyasztásának 
csökkentése, különösen a fiatal és 
veszélyeztetett fogyasztók tekintetében, 
ami a dohánytermelés Unióban való 
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csökkentését eredményezi, és ennek 
következtében munkahelyek szűnhetnek 
meg, az ipart az Unión kívül telepíthetik, 
és szükségessé válhat a termelésüket 
hagyományosan a dohányra alapozó 
gazdaságok szerkezetátalakítása. Ezért 
megfelelő intézkedéseket és pénzügyi 
támogatást kell előirányozni az Unió 
költségvetésének keretében az irányelv 
gazdasági és társadalmi 
következményeinek ellensúlyozására.

Or. en

Módosítás 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) Az irányelv rendelkezéseinek 
végrehajtása az uniós tagállamokban 
termelt nyers dohány iránti kereslet 
csökkenését eredményezheti. Ezért 
támogatási alapot kell létrehozni a 
dohánytermesztők számára azokban a 
régiókban, ahol dohányt termesztenek, 
hogy kárpótolják őket
az irányelv végrehajtásából eredő 
veszteségeikért.

Or. pl

Indokolás

Az irányelv rendelkezéseinek végrehajtása az uniós tagállamokban termelt nyers dohány 
iránti kereslet csökkenését eredményezi majd, és helyét valószínűleg a harmadik országokból 
származó nyers dohány veszi át, ami az uniós dohánytermesztők jövedelmének csökkenését és 
a munkanélküliség növekedését jelentené. Ezzel kapcsolatban támogatási alapot kell 
létrehozni a dohánytermesztők számára a nyers dohány iránti kereslet csökkenése által 
érintett termesztők, valamint azok támogatására, akik fel kívánnak hagyni a 
dohánytermesztéssel és meg kívánják változtatni termelési profiljukat.
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Módosítás 113
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes adalékanyagokat azért 
alkalmaznak, hogy azt a benyomást 
keltsék, mintha a dohánytermékek 
kedvező hatással lennének az egészségre, 
kisebb egészségi kockázatot jelentenének, 
fokoznák a szellemi frissességet és a 
fizikai teljesítőképességet. Ezeket az 
adalékanyagokat az egységes szabályok 
biztosítása és az egészségvédelem magas 
szintje érdekében be kell tiltani.

törölve

Or. de

Indokolás

Nincsen döntő tudományos bizonyíték arra, hogy némely adalékanyag azt a benyomást 
keltené, hogy az adott dohánytermék kevésbé volna ártalmas, és emiatt vonzóbb volna 
bizonyos fogyasztói csoportok számára. Az uniós tagországok által elfogadott, 
dohánytermékekre vonatkozó kritériumok alkalmazásával végzett, bizonyító erejű tudományos 
vizsgálatokra kell alapozni minden olyan döntést, amely valamely adalékanyag betiltására 
vagy szabályozására irányul.

Módosítás 114
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes adalékanyagokat azért 
alkalmaznak, hogy azt a benyomást 
keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 
hatással lennének az egészségre, kisebb 
egészségi kockázatot jelentenének, 
fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 
teljesítőképességet. Ezeket az 
adalékanyagokat az egységes szabályok 

(17) Egyes adalékanyagokat azért 
alkalmaznak, hogy azt a benyomást 
keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 
hatással lennének az egészségre, kisebb 
egészségi kockázatot jelentenének, 
fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 
teljesítőképességet. Problematikus például 
a mentol hatása. Helyi érzéstelenítő 
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biztosítása és az egészségvédelem magas 
szintje érdekében be kell tiltani.

hatása miatt a mentol az irritáló hatású 
dohányfüst mélyebb belélegzését teszi 
lehetővé. Ezért nagyobb mennyiségű füst 
lélegezhető be és mélyebbre, ami növeli a 
bevitt nikotinadagot.
A dohánytermékek vonzerejét növelő 
említett adalékanyagokat az egységes 
szabályok biztosítása és az 
egészségvédelem magas szintje érdekében 
be kell tiltani.

Or. en

Indokolás

A SCENIHR (Az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága) 
2010. november 12-én közzétett, „A dohány-adalékanyagok függőséget okozó hatása és 
vonzereje” című véleményében arra a következtetésre jut, hogy a mentol rendkívül 
problematikus adalékanyag, mivel növeli a dohánytermékek vonzerejét azáltal, hogy 
megkönnyíti a dohánytermék fogyasztásának elkezdését.

Módosítás 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes adalékanyagokat azért 
alkalmaznak, hogy azt a benyomást 
keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 
hatással lennének az egészségre, kisebb 
egészségi kockázatot jelentenének, 
fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 
teljesítőképességet. Ezeket az 
adalékanyagokat az egységes szabályok 
biztosítása és az egészségvédelem magas 
szintje érdekében be kell tiltani.

(17) Egyes adalékanyagokat azért 
alkalmaznak, hogy azt a benyomást 
keltsék, mintha a dohánytermékek kedvező 
hatással lennének az egészségre, kisebb 
egészségi kockázatot jelentenének, 
fokoznák a szellemi frissességet és a fizikai 
teljesítőképességet. Az egyéb 
adalékanyagokat, így a cukrot, a 
dohánytermékek ízének enyhítése vagy 
javítása céljából alkalmazzák, a fogyasztás 
megkönnyítése érdekében. Ezeket az 
adalékanyagokat az egységes szabályok 
biztosítása és az egészségvédelem magas 
szintje érdekében be kell tiltani.

Or. en
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Indokolás

A cukor olyan adalékanyag, amely fokozza a dohánytermékek ízét, segít az egyéb anyaggal 
nem kevert dohány erőteljes ízének elfedésében a termék különösen azok számára való 
vonzóbbá tétele céljából, akik most kezdik a dohányzást.

Módosítás 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Egyre többen, többségükben 
gyermekek, szenvednek asztmától és 
különböző allergiáktól. A WHO szerint 
nem ismerjük minden asztmás 
megbetegedés okát, de az emberek jó 
életminősége érdekében ki kell küszöbölni 
a kockázati tényezőket, így az 
allergéneket, a dohányt és gyulladást 
okozó vegyi anyagokat.

Or. en

Módosítás 117
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A Bizottságnak szorosan nyomon 
kell követnie a cukrot tartalmazó anyagok 
hozzáadását, amelyek a cigarettákhoz 
adott összes adalékanyag több mint 10%-
ét teszik ki. A Bizottságnak különösen fel 
kell kérnie az iparág szereplőit, hogy 
módosítsák a dohánytermékeket annak 
érdekében, hogy az új termékek ne 
tartalmazzanak invertcukrot (glukózt é és 
fruktózt), amely veszélyes az egészségre. 
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Or. en

Indokolás

A cukrok szájon át történő bevétel esetén nem jelentenek veszélyt az egészségre, de pirolízis 
során számos mérgező összetevőre bomlanak le. A legnagyobb veszélyt az invertcukrok 
jelentik, mivel a füstben lévő, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség által 2009-ben rákkeltő 
hatásúnak nyilvánított formaldehid jelentős részéért felelősek.

Módosítás 118
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

törölve

Or. fi

Módosítás 119
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 

törölve
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idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

Or. fr

Módosítás 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az egész EU területén megvalósított magas szintű egészségvédelem és azonos szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a dohányzásra szánt dohánytermékekre – a cigaretták 
és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek kivételével – azonos címkézési 
követelményeknek kell vonatkozniuk.

Módosítás 121
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
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Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Azonos módon kell kezelnünk minden olyan dohányterméket, amely az Unió piacán 
forgalmazható, és nem szabad kiskapukat létrehoznunk.

Módosítás 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a szájon át fogyasztott 
dohánytól eltérő, elsősorban idősebb 
fogyasztók által használt dohánytermékek 
számára bizonyos, az összetevőkre 
vonatkozó követelmények alól mentességet 
kell biztosítani.
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változás az értékesítési volumen vagy a
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az orron keresztül felszippantott és rágódohánytermékek fogyasztása rendkívül kisszámú 
régióra korlátozódik Európában, és a hagyományőrzés egyik eleme. Továbbá az ilyen 
dohánytermékeket főleg az idősek fogyasztják. Ezért ugyanazt a mentességet kell alkalmazni, 
mint a szivarok, szivarkák és pipadohány esetében.

Módosítás 123
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, de egyben 
valamennyi fogyasztó egészségét védi, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára nem szabad
bizonyos, az összetevőkre vonatkozó 
követelmények alól mentességet 
biztosítani.

Or. el

Indokolás

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

Módosítás 124
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.
A Bizottságnak gondosan nyomon kell 
követnie a vízipipa-dohány fiatalok általi 
használatát, mert egyre több bizonyíték 
utal a hagyományos, régebbi piacokon 
túlmenő használatukra. E tekintetben az 
említett termékekre a 6. és 10. cikk 
alkalmazandó, és egészségvédő 
figyelmeztetéseket kell elhelyezni a 
vízipipa dohány csomagolására, amely 
gyakran nem felel meg az európai 
jogszabályok által előírtaknak. 

Or. en

Indokolás

Az előadó által megszövegezett, a vízipipa dohány fiatalok általi használatáról szóló 3. 
módosításának kiegészítéseként, annak hangsúlyozása céljából, hogy az irányelv fő 
rendelkezéseinek ki kell terjedniük az olyan termékekre, mint a sisa dohány, e termékek 
mérgező volta miatt.

Módosítás 125
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
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cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől, a vízipipa dohánytól és a 
füstnélküli dohánytermékektől eltérő, 
elsősorban idősebb fogyasztók által 
használt dohánytermékek számára 
bizonyos, az összetevőkre vonatkozó 
követelmények alól mentességet kell 
biztosítani, amennyiben nem következik be 
jelentős változás az értékesítési volumen 
vagy a fiatalok fogyasztási szokásai 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől, a vízipipa dohánytól és a 
füstnélküli dohánytermékektől eltérő, 
elsősorban idősebb fogyasztók által 
használt dohánytermékek számára 
bizonyos, az összetevőkre vonatkozó 
követelmények alól mentességet kell 
biztosítani, amennyiben nem következik be 
jelentős változás az értékesítési volumen 
vagy a fiatalok fogyasztási szokásai 
tekintetében.

Or. it

(Lásd a 6. cikk (10) bekezdéséhez fűzött módosítást)

Módosítás 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől, a vízipipa dohánytól és a 
füstnélküli dohánytermékektől eltérő, 
elsősorban idősebb fogyasztók által 
használt dohánytermékek számára
bizonyos, az összetevőkre vonatkozó 
követelmények alól mentességet kell 
biztosítani, amennyiben nem következik be 
jelentős változás az értékesítési volumen 
vagy a fiatalok fogyasztási szokásai 
tekintetében.

Or. ro

Módosítás 128
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A tagállamokat ösztönözni kell, 
hogy amennyiben ezt még nem tették meg, 
állapítsanak meg a fiatalok védelmét célzó 
nemzeti jogszabályokat annak érdekében, 
hogy 18 éven aluliak számára ne lehessen 
dohánytermékeket árusítani, illetve a 18 
éven aluliak ne fogyaszthassanak 
dohánytermékeket. A tagállamoknak 
továbbá biztosítaniuk kell az említett 
tilalmak tiszteletben tartását.

Or. de

Módosítás 129
Esther de Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 16. cikke értelmében a 
részes feleknek kell foglalkozniuk azokkal 
a termékekkel, amelyeket kiskorú 
fogyasztóknak szánnak, például 
dohánytermékek formáját öltő 
élelmiszertermékekkel és játékokkal, 
amelyek vonzerővel bírhatnak a kiskorúak 
számára. Az utóbbi években több olyan 
termék – így elektromos cigaretták –
kerültek forgalomba, amelyek nem 
tartalmaznak nikotint, de cigaretta 
formájúak és a dohányzás folyamatát 
próbálják imitálni olyan anyagok 
párologtatása révén, amelyek ártalmatlan 
jellege tudományosan még nem nyert 
bizonyítást, illetve elektromos fényhatás 
révén, amely a cigaretta égését utánozza. 
Az ilyen termékeket egyértelműen úgy 
tervezik, hogy fiatal és kiskorú fogyasztók 
számára legyenek vonzóak, és e termékek 
számos tagállamban egyre nagyobb 
népszerűségre tesznek szert a kiskorúak 
körében. Egyre növekvő aggodalom kíséri 
a fiatal fogyasztók és kiskorúak ezen, 
cigarettát utánzó termékek fogyasztására 
irányuló szokásainak kialakulását. Ezért a 
szóban forgó irányelv révén be kell tiltani 
ezeket a termékeket.

Or. en

Módosítás 130
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A dohánytermékek címkézése (19) A dohánytermékek címkézése 



AM\937809HU.doc 53/74 PE510.711v02-00

HU

tekintetében továbbra is léteznek 
különbségek, különösen a kombinált –
képből és szövegből álló – egészségügyi 
figyelmeztetések, a leszokást elősegítő 
szolgáltatások és a csomagban és 
csomagon megjelenített reklámcélú elemek 
tekintetében.

tekintetében továbbra is léteznek 
különbségek, különösen a kombinált –
képből és szövegből álló – egészségügyi 
figyelmeztetések, amelyeket 2013-ig csak 
10 tagállam vezetett be, a leszokást 
elősegítő szolgáltatások és a csomagban és 
csomagon megjelenített reklámcélú elemek 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 131
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Erőfeszítést kell tenni az akadályok 
hatékony és minden rendelkezésre álló 
eszközzel történő felszámolása érdekében, 
hogy az EU teljes területén a lehető 
leghamarabb be lehessen vezetni az 
egyszerű csomagolás használatát.

Or. fi

Módosítás 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezések kiigazítása a szabályok 
uniós szinten történő, a nemzetközi 
fejleményeknek megfelelő összehangolása 
érdekében is szükséges. A Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény 11. cikkére 
vonatkozó iránymutatások például a 
doboz mindkét fő, szövegek és képek 
megjelenítésére alkalmas felületén 
nagyméretű, képes figyelmeztetés 
feltüntetését, továbbá a dohányzás 
abbahagyásával kapcsolatos információk 

(21) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezések kiigazítása a szabályok 
uniós szinten történő, a nemzetközi 
fejleményeknek megfelelő összehangolása 
érdekében is szükséges. A félrevezető 
információkra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítik a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK irányelvben foglalt, az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
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kötelező megadását és a félrevezető
információk vonatkozásában szigorú 
szabályokat írnak elő. A félrevezető
információkra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítik a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK irányelvben foglalt, az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlataira vonatkozó általános 
tilalmat.

folytatott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatainak megelőzésére vonatkozó
jelenlegi megfelelő és átfogó 
iránymutatásokat.

Or. de

Módosítás 133
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezések kiigazítása a szabályok 
uniós szinten történő, a nemzetközi 
fejleményeknek megfelelő összehangolása 
érdekében is szükséges. A Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény 11. cikkére 
vonatkozó iránymutatások például a doboz 
mindkét fő, szövegek és képek 
megjelenítésére alkalmas felületén
nagyméretű, képes figyelmeztetés
feltüntetését, továbbá a dohányzás 
abbahagyásával kapcsolatos információk 
kötelező megadását és a félrevezető 
információk vonatkozásában szigorú 
szabályokat írnak elő. A félrevezető 
információkra vonatkozó rendelkezések 
kiegészítik a belső piacon az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 
folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK irányelvben foglalt, az üzleti 
vállalkozások fogyasztókkal szemben 

(21) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezések kiigazítása a szabályok 
uniós szinten történő, a nemzetközi 
fejleményeknek megfelelő összehangolása 
érdekében is szükséges. A Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény 11. cikkére 
vonatkozó iránymutatások például a doboz 
mindkét fő, szövegek és képek 
megjelenítésére alkalmas felületén a doboz 
felületének legfeljebb 50%-át és legalább 
30%-át kitöltő képes figyelmeztetés
feltüntetésére, továbbá a dohányzás 
abbahagyásával kapcsolatos információk 
kötelező megadására szólítanak fel, és a 
félrevezető információk vonatkozásában 
szigorú szabályokat írnak elő. A 
félrevezető információkra vonatkozó 
rendelkezések kiegészítik a belső piacon az 
üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. 
május 11-i 2005/29/EK irányelvben foglalt, 
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folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlataira vonatkozó általános tilalmat.

az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlataira vonatkozó 
általános tilalmat.

Or. cs

Módosítás 134
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a 
figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedően és jól látható 
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak.

Or. de

Indokolás

Semmiféle meggyőző tudományos bizonyíték nincs arra, hogy a rendkívül nagyméretű, 
képalapú figyelmeztetések a dohányosok számának csökkenését eredményeznék. Ugyanakkor 
bizonyítható, hogy az olyan csomagolási szabályozások, mint a kinagyított képes 
figyelmeztetések elhelyezése, semmilyen hatással nincs az emberek arra irányuló döntésére, 
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hogy dohányoznak-e vagy sem.

Módosítás 135
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészséssgügyi 
figyelmeztetéseket az egész Unióban 
kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket 
a csomag felületének jelentős részére 
kiterjedően és jól látható módon kell 
feltüntetni. Minden egészségügyi 
figyelmeztetés esetében meg kell határozni 
a legkisebb méretet a láthatóság és a 
hatékonyság biztosítása érdekében.

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a külső felület arányát a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

Or. el

Indokolás

A színes fényképek bevezetésének továbbra is a tagállamok mérlegelési jogkörében kell 
maradnia. Továbbá az egészségügyi figyelmeztetések legkisebb méretére vonatkozó 
rendelkezést a külső felület lefedettségi arányát meghatározó rendelkezéssel kell felváltani. Az 
intézkedés végrehajtása esetén az eredmény a csomagolások méretének, alakjának és 
külalakjának uniformizálása lenne, mivel a javasolt méretek nem alkalmazhatók valamennyi 
csomagolástípusra.
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Módosítás 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a
figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedően és jól látható
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, és 
hatékonyságuk biztosítása érdekében a 
csomag felületének jelentős és jól látható
részein kell feltüntetni.

Or. it

Módosítás 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 

(22) A címkézésre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén ki kell igazítani az 
új tudományos eredmények tükrében. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
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nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyabbak, mint a csak szöveges 
figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a
figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedően és jól látható 
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók ez alapján úgy vélik, hogy 
egyes termékek kevésbé károsak. A 
bizonyítékok alapján a nagy, kombinált, 
egyszerre jól érthető képi és szöveges 
figyelmeztetésekből álló egészségügyi 
figyelmeztetések hatékonyabbak, mint a 
csak szöveges figyelmeztetések. Ennek 
fényében a kombinált egészségügyi 
figyelmeztetéseket az egész Unióban 
kötelezővé kell tenni, a figyelmeztetéseket 
a csomag felületének jelentős részére 
kiterjedően és jól látható módon kell 
feltüntetni. Minden egészségügyi 
figyelmeztetés esetében meg kell határozni
a legkisebb méretet a láthatóság és a 
hatékonyság biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A szabványosított egyszerű csomagoláson feltüntetett, világos képi és rövid szöveges 
figyelmeztetés hatékonyabb és láthatóbb lehet valamennyi fogyasztó számára.

Módosítás 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Továbbá számos tudományos 
vizsgálat azt bizonyítja, hogy a dohányzás 
abbahagyására vonatkozó szóbeli 
ösztönzés akkor hatékony, ha a dohányos 
egójára irányul és közvetetten a 
büszkeségét sérti, és ezáltal érzelmi 
reakciót vált ki. A jelenleg használatos 
szöveges figyelmeztetéseket például az 
alábbi típusú szöveges figyelmeztetésekkel 
lehetne kombinálni: „A dohányzás árt a 
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bőrnek és gyorsítja a ráncok 
kialakulását”, „A dohányzás csökkenti a 
vonzerőt”, „Senki sem szeret cigaretta ízű 
csókot kapni”, „Nem hizlal, ha leszoksz: 
jobb lesz az életed” vagy „Gondolj bele, a 
cigarettaszünet többet árt, mint a stressz, 
amit csökkenteni akarsz vele”.

Or. it

Módosítás 139
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni 
kell a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe 
(mild)”, „természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők 
nélkül”, „slim”, nevek, képek, képi vagy 
egyéb jelek. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták mérete és megjelenése is 
félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 
benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé 
ártalmasak. Egy újabb tanulmány arra is 
rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó 
dohányosok nagyobb valószínűséggel 
gondolják azt, hogy az általuk használt 
márka kevésbé ártalmas. Ezt a helyzetet 

törölve
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orvosolni kell.

Or. de

Indokolás

Ez a javaslat nem járul hozzá sem a belső piac működésének javításához, sem a 
közegészségügy védelméhez. Ezenfelül nincsen meggyőző bizonyíték arra, hogy egy termék 
csomagolása vagy külső megjelenése olyan oksági tényező volna, amely befolyásolná a 
dohányzásra irányuló döntést. A vékony cigaretták betiltása nem segíti a dohányfogyasztás 
csökkentését, viszont a cigarettacsempészet fokozódását eredményezi és súlyos gazdasági 
károkat okoz majd.

Módosítás 140
Erminia Mazzoni

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe 
(mild)”, „természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők 
nélkül”, „slim”, nevek, képek, képi vagy 
egyéb jelek. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták mérete és megjelenése is 
félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 
benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé 
ártalmasak. Egy újabb tanulmány arra is 
rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust
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dohányosok nagyobb valószínűséggel 
gondolják azt, hogy az általuk használt 
márka kevésbé ártalmas. Ezt a helyzetet 
orvosolni kell.

Bizonyos szövegek – pl. „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)” vagy „enyhe 
(mild)” – vagy nevek, képek, képi vagy 
egyéb jelek dohánytermékek 
csomagolásán való felhasználása 
félrevezetheti a fogyasztókat, mert azt a 
benyomást kelti, hogy a szóban forgó 
termékek kevésbé ártalmasak, és ezáltal 
arra ösztönzi őket, hogy megváltoztassák 
szokásaikat.  A még nem fogyasztott 
termékben található adott anyagok 
szintjén túl a dohányzás módja és a 
függőség szintje is meghatározó abban, 
hogy azokból mekkora mennyiség kerül 
belélegzésre. Ez az aspektus nem 
vezethető vissza a fent említettekhez 
hasonló szövegek használatára. Ellenben 
alááshatja az irányelvben megállapított 
címkézési előírásokat.

Or. it

Módosítás 141
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek
bizonyos körülmények közt azt a 
benyomást kelthetik a fogyasztókban, 
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benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

különösen a fiatalokban, hogy a termékek 
a ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim” – nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek esetében.

Or. de

Indokolás

Egyoldalú az a fogyasztókról kialakított kép, amely a preambulumbekezdés alátámasztására 
szolgál. Az információ hiánya nem indokolja a vállalkozások a termékek kialakítása terén 
élvezett szabadságának ilyetén korlátozását.

Módosítás 142
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
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ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
–, nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták csak néhány uniós tagállamban tettek szert nagy 
népszerűségre (azaz csak néhány tagállamban képviselik a dohánytermékek piacának jelentős 
szeletét). 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, és ezért törölni kell őket.

Módosítás 143
Kristian Vigenin

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
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félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
–, nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében.

Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
megjelenése is félrevezetheti a fogyasztót, 
mert azt a benyomást kelti, hogy e 
termékek kevésbé ártalmasak.

Or. en

Módosítás 144
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről. A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
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benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
–, nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak.

Or. cs

Módosítás 145
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
–, nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
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jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

esetében.

Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
megjelenése is félrevezetheti a fogyasztót, 
mert azt a benyomást kelti, hogy e 
termékek kevésbé ártalmasak.

Or. en

Módosítás 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
– nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták megjelenése is félrevezetheti a 



AM\937809HU.doc 67/74 PE510.711v02-00

HU

mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak.

Or. it

Indokolás

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a vékony cigaretták félrevezetnék a fogyasztókat. 
Betiltásuk többet ártana, mint használna, mivel ennek következtében a fogyasztók a fekete 
piacok felé fordulnának és egészségügyi szempontból nem vizsgált cigarettákat vásárolnának 
– ami nyilvánvalóan káros hatással volna a közegészségre – és hatásai a foglalkoztatásra is 
kiterjednének.

Módosítás 147
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
– nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében. Hasonlóképpen az egyes 
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jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

cigaretták mérete és megjelenése is 
félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 
benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé 
ártalmasak. Felhívjuk a Bizottságot, hogy
végezzen tudományos vizsgálatot ezen 
tényezők dohányfogyasztásra gyakorolt 
valódi hatásának feltárása céljából.

Or. pt

Módosítás 148
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”
– nevek, képek, képi vagy egyéb jelek
esetében. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak.



AM\937809HU.doc 69/74 PE510.711v02-00

HU

ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

Or. en

Módosítás 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt e termékek megfelelő 
csomagolása és címkézése, valamint a
fogyasztók e termékek káros voltáról való 
tájékoztatása révén kell orvosolni, hogy 
teljes mértékben tudatában legyenek a 
szóban forgó termék használatának 
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következményeivel.

Or. pl

Indokolás

A vékony cigaretták nem károsabbak a normál méretű cigarettáknál, csupán csomagolásuk 
lehet félrevezető a fogyasztók számára. Ha azonban e termékek az irányelv rendelkezéseinek 
megfelelő csomagolásba kerülnek, többé nem áll fenn a fogyasztók félrevezetésének veszélye.

Módosítás 150
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy 
a slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás a csomagoláson megjelenő
bizonyos szövegek vagy elemek – pl. az
„alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim” –, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek esetében.

Or. el
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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 „vékony” 
cigaretták vonzóbbak lennének a többi cigarettánál. A tiltás nem járna azzal az eredménnyel, 
hogy az emberek leszoknak a dohányzásról. Ehelyett azt eredményezné, hogy a 
dohánytermékek egy bizonyos fajtáját nem lehetne fogyasztani.

Módosítás 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről. A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim” – nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek esetében. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták mérete és megjelenése is 
félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 
benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé 
ártalmasak. Egy újabb tanulmány arra is 
rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó 
dohányosok nagyobb valószínűséggel 
gondolják azt, hogy az általuk használt 
márka kevésbé ártalmas. Ezt a helyzetet 
orvosolni kell.

Or. de
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Indokolás

A 13. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések méretéről és a 
dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”,
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”,
„természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt a helyzetet orvosolni kell.

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések tervezési jellemzőiről és 
a dohánytermék csomagolásán való 
megjelenítéséről, beleértve a nyitási 
mechanizmust. A csomag és a termékek 
félrevezetőek lehetnek a fogyasztók, 
különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek –
pl. az „alacsony kátránytartalmú”, „könnyű
(light)”, „ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe
(mild)”, „természetes”, „organikus”,
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”,
„slim” – nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek esetében. Hasonlóképpen az egyes 
cigaretták mérete és megjelenése is 
félrevezetheti a fogyasztót, mert azt a 
benyomást kelti, hogy e termékek kevésbé 
ártalmasak. Egy újabb tanulmány arra is 
rámutatott, hogy a slim cigarettákat szívó 
dohányosok nagyobb valószínűséggel 
gondolják azt, hogy az általuk használt 
márka kevésbé ártalmas. Ezt a helyzetet 
orvosolni kell.

Or. it

Módosítás 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
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de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Kimutatták, hogy a dohánytermékek 
számos, az emberi egészségre ártalmas 
káros anyagot tartalmaznak, és elégésük 
során ismert rákkeltő vegyületet 
bocsátanak ki. Tudományos vizsgálatok 
egyértelműen igazolták, hogy a passzív 
dohányzás halált, megbetegedést és
fogyatékosságot okoz, valamint hogy a 
passzív dohányzás különösen veszélyes 
magzatok és kisgyermekek számára. A 
füstöt belélegző személyben légzési 
problémákat okozhat, illetve a meglévő 
légzési problémát súlyosbíthatja. Ezért az 
egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
passzív dohányzás veszélyeire is fel kell 
hívniuk a figyelmet.

Or. de

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést a hatályos 2001/37/EK irányelv tartalmazza. Szükség van olyan, 
egyedi szöveges és képi figyelmeztetésekre, amelyek a passzív dohányzás veszélyeire hívják fel 
a figyelmet.

Módosítás 154
Martina Anderson
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Vizsgálatok bizonyították, hogy a 
kereskedelmi név külső megjelenésének és 
a csomagolás színének (egyszerű 
csomagolás) szabványosítása csökkenti a 
csomagolás vonzerejét és fokozza az 
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egészségügyi figyelmeztetések 
hatékonyságát, ezáltal csökkentve a 
dohányzásra rászokók számát és a 
dohányfogyasztást. A Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény 11. és 13. 
cikkére vonatkozó iránymutatások 
felhívják a feleket, hogy fontolják meg az 
egyszerű csomagolásra vonatkozó 
előírások elfogadását.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek csomagolása nem lehet vonzó vagy tetszetős, mivel halált okozó terméket 
tartalmaz.  Csaknem minden más helyen tilos a dohánytermékek reklámozása, és ennek a 
tilalomnak magára a dohánytermékek csomagolására is ki kell terjednie. Ez összhangban van 
a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény iránymutatásaiban megfogalmazott ajánlásokkal, és 
e tilalmat a világ egyéb országaiban éppen most hajtják végre, vagy megfontolás tárgyává 
teszik annak végrehajtását.


