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Módosítás 55
Antonyia Parvanova

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,

Or. en

Módosítás 56
Catherine Stihler

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, a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésére és internetes 
értékesítésére, valamint a 
dohánytermékek eladáshelyi 
bemutatására.
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Or. en

Módosítás 57
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Uniónak különös 
figyelmet kell fordítania a 
dohánytermesztésre, amely a hátrányos 
helyzetű legkülső régiók gyakran sajátos 
földrajzi, illetve társadalmi és gazdasági 
adottságaival függ össze és a kézműves 
módszerek miatt kulturális értéket 
képvisel, és lehetővé kell tennie az egyes 
tagállamoknak, hogy a dohánytermesztés 
fenntartása érdekében célzott 
intézkedéseket vezessenek be e 
területeken.

Or. pt

Módosítás 58
Matteo Salvini

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, 

(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, 
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mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében.

mindenekelőtt a fiatalok körében 
előforduló dohányzás arányának 
visszaszorítása tekintetében. E célból 
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani 
a nevelésre, a tájékoztatásra, a megelőzési 
programokra és a dohányzásról leszokni 
kívánó polgárok számára nyújtott 
támogatási programokra.

Or. it

Indokolás

A megelőzéssel és a dohányzás csökkentésével kapcsolatos célokat csak oktatási, tájékoztatási 
és támogatási kampány keretében lehet elérni. Az ezen irányelvben e célok eléréséhez további 
eszközöket nyújt.

Módosítás 59
Wim van de Camp

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 a 
tudományos fejlődést és a toxicitásuk vagy 
függőséget okozó hatásuk értékelésére 
vonatkozó nemzetközileg elfogadott 
szabványokat.

Or. xm

Módosítás 60
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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 a 
tudományos fejlődést és a nemzetközileg
elfogadott szabványokat, toxicitásukat 
vagy függőséget okozó hatásukat.

Or. en

Módosítás 61
Catherine Stihler

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 

(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 
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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.

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.
Azokat az összetevőket is el kell távolítani, 
amelyek fokozzák a függőséget okozó 
hatást és a toxicitást.

Or. en

Módosítás 62
Wim van de Camp

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 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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Or. xm

Indokolás

A mentolt az 1920-as évek óta használják hagyományos dohánytermékekben. Nincs elégséges 
bizonyíték arra, hogy a mentol rossz irányba befolyásolná a fiatalok körében a dohányzási 
magatartást.

Módosítás 63
Preslav Borissov

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.

Or. en

Módosítás 64
Franz Obermayr
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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. 
Számos vizsgálat jelezte, hogy a mentolos 
dohánytermékek elősegítik az inhalációt. 
El kell kerülni az olyan intézkedéseket, 
amelyek indokolatlan különbségeket 
tesznek az ízesített cigaretták (pl. mentolos 
cigaretta, szegfűszeggel ízesített cigaretta 
[kretek]) között.

Or. de

Indokolás

Semmilyen tudományosan megalapozott bizonyíték nincs arra nézve, hogy a mentollal ízesített 
dohánytermékek a hagyományos dohánytermékeknél erősebben késztetnék a fiatalokat arra, 
hogy dohányozni kezdjenek.

Módosítás 65
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. Felkéri az 
Európai Bizottságot, hogy készítsen 
tudományos felmérést e tényezőknek a 
dohányzásra való rászokásra gyakorolt 
tényleges hatásairól.

Or. pt

Módosítás 66
Catherine Stihler

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 

törölve
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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. en

Indokolás

Az adalékanyagok piaca további szegmentálódásának elkerülése érdekében minden 
adalékanyagot be kell tiltani, beleértve az összes ízesítést is, mivel ezek vonzóbbá teszik a 
dohánytermékeket, ami ellentmond ezen irányelv lényegének.

Módosítás 67
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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. 

(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 használata 
megengedhető. 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.
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Az irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. pl

Módosítás 68
Preslav Borissov

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 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 mentolos cigarettáknak mentességet 
kell kapniuk, mivel ezek hagyományos 
ízesítésű dohányterméknek minősülnek, 
és ezeket nem szabad a többi ízesített 
dohánytermékkel egy csoportba sorolni. 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. en

Indokolás

A javasolt irányelv 6. cikkének (1) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.
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Módosítás 69
Matteo Salvini

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 adalékanyag használatát, viszont 
kötelezi a gyártót, hogy olyan mértékben 
csökkentse az adalékanyagot vagy az 
adalékanyagok kombinációját, hogy 
használatuk ne eredményezzen jellegzetes 
ízt. A dohánytermékek előállításához
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 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. it

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a 6. cikk (1) bekezdésének második albekezdéséhez.

Módosítás 70
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 adalékanyagok azt a 
benyomást kelthetik a fogyasztóban, 
mintha a dohánytermékek kedvező hatással 
lennének az egészségre, kisebb egészségi 
kockázatot jelentenének, fokoznák a 
szellemi frissességet és a fizikai 
teljesítőképességet. A magas színvonalú 
egészségvédelem biztosítása érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a fogyasztók, különösen a fiatalok, 
erre vonatkozóan tájékoztatásban 
részesüljenek.

Or. de

Módosítás 71
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

Az egészségre gyakorolt káros hatása miatt valamennyi dohányterméknek az irányelv hatálya 
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alá kell tartoznia, tekintet nélkül az érintett fogyasztói korcsoportra.

Módosítás 72
Nora Berra

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. fr

Módosítás 73
Catherine Stihler

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 

törölve
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változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

Or. en

Módosítás 74
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

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 és a szájon át fogyasztott 
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

A hagyományos tubák és rágódohány fogyasztása Európa néhány régiójára korlátozódik, és a 
hagyományőrzés része. Emellett a tubákot és a rágódohányt elsősorban az idősebbek 
fogyasztják. Ezekre ezért a szivarral, a szivarkával és a pipadohánnyal azonos kivételnek kell 
vonatkoznia.

Módosítás 75
Matteo Salvini

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, 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 76
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
kombinált egészségügyi figyelmeztetések
bevezetését az egyes tagállamok 
mérlegelésére kell hagyni, míg a szöveges 
figyelmeztetések az egész Unióban 
kötelezőek, a figyelmeztetéseket a csomag 
felületének jelentős részére kiterjedően és 
jól látható módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a külső felület legkisebb 
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egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

arányát a láthatóság és a hatékonyság 
biztosítása érdekében.

Or. el

Indokolás

A képek bevezetését a tagállamok mérlegelésére kell hagyni. Ezen kívül a minden 
egészségügyi figyelmeztetésre vonatkozó minimális méretek meghatározása helyett a külső 
felület legkisebb arányát kell megadni, mivel ezeket a méreteket nem lehet minden típusú 
csomagnál alkalmazni. Ez közvetetten egységességet írna elő a csomagok méretében, 
alakjában és megjelenésében.

Módosítás 77
Matteo Salvini

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 
a figyelmeztetéseket– hatékonyságuk 
biztosítása érdekében –  a csomag 
felületének jelentős részére kiterjedően és 
jól látható módon kell feltüntetni.
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Or. it

Módosítás 78
Adam Bielan

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 ki kell igazítani úgy, hogy 
a fogyasztókat ne téveszthessék meg. A 
cigarettásdobozokon megadott, a kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamra 
vonatozó adatok feltüntetése 
megtévesztőnek bizonyult, mivel a 
fogyasztók azokat félreértelmezhetik. 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.

Or. pl

Módosítás 79
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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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, a 
figyelmeztetéseket a csomagon jól látható 
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében, valamint a legnagyobb 
méretet, a szellemi tulajdonba (az Európai 
Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (2) 
bekezdése) és a vállalkozás szabadságába 
(16. cikk) való aránytalan beavatkozás 
elkerülése érdekében.

Or. de

Indokolás

A védjegyjogokba és a csomagolások kialakításának vállalkozói szabadságába való 
aránytalan beavatkozás emellett azt eredményezné, hogy a gyártók dohánytermékeiket a 
versenytársakkal szemben főként az áron keresztül tudnák megkülönböztetni, ami viszont 
árnyomáshoz vezetne; ez viszont tartósan kedvezőbbé tenné a dohánytermékek árát és így 
azok különösen a fiatalok számára válnának könnyebben elérhetővé.

Módosítás 80
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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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 
megjelenése is félrevezetheti a fogyasztót, 
mert azt a benyomást kelti, hogy e 
termékek kevésbé ártalmasak. Ezt 
orvosolni kell annak meghatározásával, 
hogy mely szövegek kerülhetnek a 
csomagra. 

Or. el

Indokolás

Az irányelvjavaslat előirányozza a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű cigaretták megszüntetését. 
Azonban a kapcsolódó tanulmányokból nem derül ki az, hogy ezek az intézkedések valóban 
szolgálják-e az irányelv céljait, ellenben beavatkozást jelentenek a belső piacba és a szabad 
versenybe, mivel bizonyos, hogy ezek a dohányosok vagy a széles körben elterjedt átmérőjű 
cigarettákat fogják választani dohányzási szenvedélyük kielégítéséhez vagy pedig 
csempészárut fognak vásárolni.

Módosítás 81
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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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 a helyzetet orvosolni kell, 
ezen termékek megfelelő csomagolásával 
és jelzések használatával, továbbá a 
fogyasztók tájékoztatásával a termékek 
kártékonyságáról úgy, hogy a fogyasztó 
teljesen tudatában legyen az adott termék 
fogyasztásának következményeinek.

Or. pl

Indokolás

 A „slim” típusú cigaretták nem kártékonyabbak, egyedül csomagolásuk vezetheti félre a 
fogyasztókat. Ha azonban e termékek ezen irányelv előírásai szerint kerülnek csomagolásra, 
nem lesz esély arra, hogy félrevezessék a fogyasztót.
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Módosítás 82
Sylvana Rapti

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”, 
nevek, képek, képi vagy egyéb jelek.

Or. en

Módosítás 83
Preslav Borissov
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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 figyelmeztetésekről és a dohánytermék 
csomagolásán való megjelenítéséről, 
beleértve a nyitási mechanizmust A 
csomag félrevezető lehet 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. Ezt a helyzetet orvosolni kell. A fent 
említett szövegeket és elemeket el kell 
távolítani, és helyükre a következő 
egységes nyilatkozatot kell elhelyezni: 
„Minden cigaretta egyformán káros”. Ez 
objektíven tájékoztatná a fogyasztót arról, 
hogy a slim vagy mentolos cigaretták a 
közönséges cigarettákkal azonos veszélyt 
jelentenek.

Or. en

Módosítás 84
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
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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.

biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 
a figyelmeztetések grafikai 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 
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.

Or. it

Módosítás 85
Franz Obermayr

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 
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. 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

Módosítás 86
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)”, 

(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)”, 
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„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.

„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
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. 
Felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
készítsen tudományos felmérést e tényezők 
a dohányzásra gyakorolt tényleges 
hatásairól.

Or. pt

Módosítás 87
Catherine Stihler

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 

(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 
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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. 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 annak 
meghatározásával kell orvosolni, hogy 
mely szöveget lehet a csomagon 
elhelyezni, valamint egyszerű csomagolás 
alkalmazásával. A tanulmányokból az 
derül ki, hogy az egyszerű csomagok 
kevésbé vonzóak, és növelik az 
egészségügyi figyelmeztetések 
eredményességét, ezáltal pedig csökkentik 
a dohányzásra való rászokást és a 
dohányfogyasztást.

Or. en

Módosítás 88
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használnak – a 
cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – egyes 
címkézési követelmények alól mentességet 
kell biztosítani, amennyiben a fiatalok 
körében nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumenek vagy a 
fogyasztási szokások tekintetében. Ezen 
egyéb dohánytermékek címkézésére egyedi 
szabályoknak kell vonatkozniuk. A 
füstnélküli dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 

(24) Azokra a dohányzásra szánt 
dohánytermékekre, amelyeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használnak – a 
cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – ugyanazoknak 
a címkézési követelményeknek kell 
vonatkozniuk, mint a cigarettára és a 
cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékekre. Ezen dohánytermékek 
címkézésére egyedi szabályoknak kell 
vonatkozniuk. A füstnélküli 
dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füstnélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
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elhelyezni. elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Az egész EU-ban valamennyi fogyasztó számára azonos védelem és a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében.

Módosítás 89
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 
regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetők legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 
annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem.

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit és gyűjtőcsomagjait egyedi és 
biztonságos módon jelöljék meg, 
mozgásukat pedig úgy regisztrálják, hogy e 
termékek az Unióban nyomon követhetők 
legyenek, az ezen irányelv 
követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 
annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem.

Or. fr
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Módosítás 90
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 
regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetők legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 
annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem.

(26) A 2001/53/EK irányelvben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő, tiltott 
termékekből jelentős mennyiséget hoznak 
forgalomba, és a jelek szerint e volumen 
nőhet. Az ilyen termékek kedvezőtlenül 
hatnak a követelményeknek megfelelő 
termékek szabad mozgására, valamint a 
dohányellenőrzési jogszabályok által 
nyújtott védelemre. Emellett a Dohányzás-
ellenőrzési Keretegyezmény az átfogó 
dohányzás-ellenőrzési stratégia részeként 
kötelezi az Uniót a tiltott termékek elleni 
küzdelemre. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a dohánytermékek csomagolási 
egységeit egyedi és biztonságos módon 
jelöljék meg, mozgásukat pedig úgy 
regisztrálják, hogy e termékek az Unióban 
nyomon követhetők legyenek, az ezen 
irányelv követelményeinek betartása pedig 
figyelemmel kísérhető és jobban 
érvényesíthető legyen esetükben. Emellett 
rendelkezni kell a biztonsági elemek 
bevezetéséről, amelyek megkönnyítik 
annak ellenőrzését, hogy a termék eredeti-
e, vagy sem. A vámjogszabályok 
következetes végrehajtása erősíteni fogja a 
vámhatóságokat a tiltott kereskedelem 
elleni küzdelemben, különösen a 
technikai kapacitásépítés révén.

Or. en

Módosítás 91
Sylvana Rapti
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A függetlenség és az átláthatóság 
biztosítása érdekében a dohánytermékek 
gyártóinak független harmadik felekkel 
kell adattárolási szerződéseket kötniük, 
melyet külső könyvvizsgáló ellenőriz. Az 
árukövető és nyomon követési rendszerrel 
kapcsolatos adatokat más, a vállalattal 
kapcsolatos adatoktól külön kell tárolni, és 
ezeket az adatokat folyamatosan a 
tagállamok és a Bizottság illetékes 
hatóságainak ellenőrzése alatt, számukra 
hozzáférhetően kell tárolni.

(28) A hatásosság, a függetlenség és az 
átláthatóság biztosítása érdekében a 
dohánytermékek gyártóinak független 
harmadik felekkel kell adattárolási 
szerződéseket kötniük, melyet külső 
könyvvizsgáló ellenőriz. Az árukövető és 
nyomon követési rendszerrel kapcsolatos 
adatokat más, a vállalattal kapcsolatos 
adatoktól külön kell tárolni, és ezeket az 
adatokat folyamatosan a tagállamok és a 
Bizottság illetékes hatóságainak 
ellenőrzése alatt, számukra hozzáférhetően 
kell tárolni.

Or. en

Módosítás 92
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 
egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 
árusításának tilalmára vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 1989. november 13-i 89/622/EGK 
tanácsi irányelv38 megtiltotta egyes szájon 
át fogyasztott dohánytermék-típusok 
tagállami értékesítését. A 2001/37/EK 
irányelv megerősítette a tilalmat. Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól39. Az egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermékek árusításának 
tilalmát fenn kell tartani annak 

törölve
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megakadályozása érdekében, hogy a belső 
piacra olyan termék kerülhessen, amely 
függőséget okoz, káros hatást gyakorol az 
egészségre és a fiatalok számára vonzó. 
Más füstnélküli dohánytermékek 
esetében, amelyeket nem tömegpiacra 
gyártanak, a piac hagyományos 
felhasználáson túlmenő bővülésének 
megelőzése érdekében elegendőnek 
tekintik a címkézésre és az összetevőkre 
vonatkozó szigorú szabályozást.
__________________

38 HJ L 359., 19898.12., 1. o.

39 HJ C 241., 1994.8.29., 9. o.

Or. en

Módosítás 93
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 94
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 95
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen 
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése – mint a dohánytermékek 
nyilvános helyen, vásárlásösztönzési 
célból történő ingyenes terjesztése vagy 
cseréje – megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést. Ennélfogva ezeket meg kell 
tiltani.
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tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 96
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítése megkönnyíti a fiatalok 
számára a dohánytermékekhez való 
hozzáférést, és veszélyezteti a dohány-
ellenőrzési jogszabályokban és különösen
az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az 
irányelv teljes potenciálja 
érvényesülhessen, a bejelentési rendszer 
közös szabályai szükségesek. Az ebben az 
irányelvben a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítéséről történő 
értesítésre vonatkozó rendelkezések a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelvben foglalt 
értesítési eljárás ellenére alkalmazandók. 
A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

(30) A dohánytermékek határokon átnyúló 
távértékesítését be kell tiltani, mivel
megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti az ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelést.
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Or. cs

Indokolás

 A szakértők szerint a gyermekeket és fiatalokat a dohányzás hatásaitól megóvni hivatott 
preventív intézkedések közé sorolható többek között a fiatalok részére történő értékesítés 
tilalmának szigorú betartása is.

Módosítás 97
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Be kell vezetni a gyermekek és a 
fiatalkorúak oktatását, mivel az a 
legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a 
diákok szenvedélybetegség kialakulásától
való megóvásának. Megfontolandó 
továbbá egy dohánygyártók által 
finanszírozott pénzügyi alap létrehozása 
is, amelynek keretében nikotinellenes 
kampányokat támogathatnak. A 
tagállamoknak harmonizálniuk kell a 
dohányáruk vásárlásának tizennyolc éves 
korhatárára vonatkozó szabályozást is.



AM\935348HU.doc 37/127 PE510.660v01-00

HU

Or. pl

Módosítás 98
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ha a 
humángyógyászati célú nikotintartalmú 
termékre ugyanaz a jogi keret vonatkozik, 
az egyértelművé teszi a jogi helyzetet, 
kiegyenlíti a nemzeti jogszabályokból 
fakadó különbségeket, biztosítja 
valamennyi, a dohányzásról való leszokás 
céljából alkalmazott nikotintartalmú 
termék esetében az egyenlő elbánást, 
valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében. 
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

Or. en
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Indokolás

Mivel léteznek olyan nem gyógyászati célú nikotintartalmú termékek, amelyeket a cigaretta 
alternatívájának szánnak, helytelen lenne valamennyi nikotintartalmú termékre a 
gyógyszerekre vonatkozó jogszabályokat alkalmazni.

Módosítás 99
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ha valamennyi 
olyan nikotintartalmú termékre, amelynek 
nikotintartalma megegyezik a 2001/83/EK 
irányelven már engedélyezett 
nikotintartalmú termék tartalmával, vagy 
meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret 
vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 
helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében. 
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv42 jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket – minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. E szabályozási rendszer 
keretében már számos nikotintartalmú 
termék engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ugyanazon jogi 
keret alkalmazása egyértelművé teszi a 
jogi helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az egyenlő 
elbánást, valamint ösztönzőket hoz létre a 
dohányzásról való leszokás kutatása és az 
ezzel kapcsolatos innováció tekintetében. 
Ez nem érinti a 2001/83/EK irányelv 
alkalmazását az irányelv hatálya alá tartozó 
más termékek tekintetében, ha a 
2001/83/EK irányelvben foglalt feltételek 
teljesülnek.
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Módosítás 100
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 101
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a 
jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek 
meghatározása, valamint az arra irányuló 
módszer megállapítása tekintetében, hogy 
a dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes 
ízesítéssel – a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma és a 
jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek meghatározása 
– a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel 
kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 
182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell 
gyakorolni.

Or. it
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(Lásd a 6. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás 102
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 103
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

Az egészségre gyakorolt káros hatása miatt valamennyi dohányterméknek az irányelv hatálya 
alá kell tartoznia, tekintet nélkül az érintett fogyasztói korcsoportra.

Módosítás 104
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, különösen a következők 
tekintetében: a füstkibocsátás maximális 
hozamának elfogadása és kiigazítása, 
valamint mérési módszerei, a toxicitást 
fokozó, fokozott függőséget okozó vagy a 
termék vonzerejét növelő összetevők 
maximális szintjének meghatározása, azon 
módszerek, amelyekkel megállapítható, 
hogy egy dohányterméknek van-e 
jellegzetes íze, az egészségügyi 
figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, a 
független harmadik felekkel kötött, 
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dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek nikotinszintjének 
felülvizsgálata. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat végezzen, 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

adattárolásra vonatkozó szerződések fő 
elemeinek meghatározása, a cigarettától, 
sodort dohánytól és füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek nikotinszintjének 
felülvizsgálata. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat végezzen, 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. it

(Lásd a 3. cikkhez és a 6. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás 105
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

meghatározása, valamint a cigarettától, 
sodort dohánytól és füstnélküli 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
végezzen, szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 106
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 
nemzeti jogba való átültetését követő öt 
éven belül jelentést kell benyújtania, hogy 
felmérje, szükséges-e az irányelv 
módosítása.

(39) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a változásokat, és az ezen irányelv 
nemzeti jogba való átültetését követő 
három éven belül jelentést kell 
benyújtania, hogy felmérje, szükséges-e az 
irányelv módosítása, különösen a 
csomagolás vonatkozásában.

Or. fr
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Módosítás 107
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) Ez az irányelv teljes mértékben 
harmonizálja a dohánytermékek és 
kapcsolódó termékek gyártásának, 
kiszerelésének és árusításának bizonyos 
szempontjait. Nem szabad megengedni a 
tagállamoknak, hogy az ezen irányelvben 
megállapított címkézési és csomagolási 
követelményektől eltérő rendelkezéseket 
tartalmazó nemzeti jogszabályokat 
tartsanak fenn vagy vezessenek be.

Or. xm

Indokolás

Nem válik a belső piac javára, ha a tagállamoknak megengedik, hogy további lépéseket 
tegyenek az irányelv hatálya alá tartozó szempontokkal kapcsolatban. Ez a nemzeti 
rendelkezések tarka egyvelegéhez vezetne, ami nem szolgálná a belső piac legjobb érdekét.

Módosítás 108
Franz Obermayr
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Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamok 
azonban nem vezethetnek be eltérő 
rendelkezéseket a dohánytermékek 
kiszerelése és árusítása tekintetében. Ez 
vonatkozik különösen különösen a 
címkézési és csomagolási előírásokra.

Or. de

Indokolás

A tagállamok eltérő címkézési és csomagolási előírásai erőteljesen korlátoznák a a 
dohánytermékek belső piaci szabad mozgását. Ezen túlmenően a csomagolásra vonatkozó 
szigorúbb előírások, mint például az úgynevezett „egyszerű csomagolás”, nem célravezetőek, 
mert megkönnyítenék a hamisítást.

Módosítás 109
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Azoknak a tagállamoknak, amelyek
a hagyományos dohányültetvények 
megőrzése érdekében – a lakosság 
társadalmi és gazdasági függése, valamint 
a dohánytermesztés kulturális értéke okán 
- a már meglévő nemzeti és/vagy 
regionális rendelkezések fenntartását 
és/vagy bevezetését tartják szükségesnek, 
ezt lehetővé kell tenni.

Or. pt

Módosítás 110
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy elfogadjanak a 
dohánytermékekkel kapcsolatban a 
lakosság egészségének védelme érdekében 
általuk szükségesnek tartott, szigorúbb 
szabályokat, amennyiben ezek a szabályok 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatályán 
kívül esnek. Amennyiben a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek 
megfelelnek ezen irányelv 
követelményeinek, a tagállamok nem 
tilthatják meg és nem korlátozhatják az 
ilyen termékek behozatalát, értékesítését 
és fogyasztását.
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98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerint előzetes értesítés 
szükséges.

Or. xm

Indokolás

Nem válik a belső piac javára, ha a tagállamoknak megengedik, hogy további lépéseket 
tegyenek az irányelv hatálya alá tartozó szempontokkal kapcsolatban. Ez a nemzeti 
rendelkezések színes egyvelegéhez vezetne, ami nem szolgálná a belső piac legjobb érdekét.

Módosítás 111
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük arra, hogy elfogadjanak a 
lakosság egészségének védelme érdekében 
a dohánytermékek tekintetében általuk 
szükségesnek tartott, szigorúbb 
előírásokat, amennyiben ezek az előírások 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatályán 
kívül esnek. Amennyiben a 
dohánytermékek vagy kapcsolódó 
termékek megfelelnek ezen irányelv
követelményeinek, a tagállamok nem 
tilthatják meg és nem korlátozhatják az 
ilyen termékek behozatalát, értékesítését 
és fogyasztását.

Or. de
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Indokolás

A tagállamok eltérő címkézési és csomagolási előírásai erőteljesen korlátoznák a belső 
piacon a dohánytermékek szabad áruforgalmát. Ezen túlmenően a csomagolásra vonatkozó 
szigorúbb előírások, mint például az úgynevezett „egyszerű csomagolás”, nem célravezetőek, 
mert megkönnyítenék a hamisítást.

Módosítás 112
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A tagállamoknak a Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya 7. cikke b) pontjának 
és 12. cikkének szellemében – amely 
meghatározza a biztonságos és egészséges 
munkakörülményekhez való jogot és a 
testi és szellemi egészség elérhető 
legmagasabb szintjének élvezetéhez való 
mindenkit megillető jogot – tiszteletben 
kell tartaniuk a tiszta levegőhöz való 
jogot. Ez az Alapjogi Charta 37. cikkének 
céljába is beletartozik, amely szerint a 
környezet minőségének magas szintű 
védelmet és javítását be kell építeni az 
uniós politikákba.

Or. en

Módosítás 113
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi (45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 
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Chartájában foglalt számos alapvető jogot 
érint, így a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk) és a 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk). A 
dohánytermékek gyártóira, importőreire és 
forgalmazóira vonatkozó kötelezettségek 
szükségesek a belső piac működésének 
javítása és ugyanakkor a magas szintű 
egészség- és fogyasztóvédelem biztosítása 
érdekében, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 35. és 38. cikkében 
foglaltaknak megfelelően. Az irányelv 
alkalmazása során tiszteletben kell tartani 
az uniós jogot és a releváns nemzetközi 
kötelezettségeket,

Chartájában foglalt számos alapvető jogot 
érint, így a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk), a 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk), és a 
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmányában 
hallgatólagosan meghatározott, tiszta 
levegőhöz való jogot (7. cikk b) pont és 12. 
cikk). A dohánytermékek gyártóira, 
importőreire és forgalmazóira vonatkozó 
kötelezettségek szükségesek a belső piac 
működésének javítása és ugyanakkor a 
magas szintű egészség- és 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. 
és 38. cikkében foglaltaknak megfelelően. 
Az irányelv alkalmazása során tiszteletben 
kell tartani az uniós jogot és a releváns 
nemzetközi kötelezettségeket,

Or. en

Módosítás 114
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szájon át fogyasztott dohánytermékek 
forgalomba hozatalának tilalma;

törölve

Or. en

Módosítás 115
Anna Maria Corazza Bildt

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

c) a szájon át fogyasztott dohánytermékek 
forgalomba hozatalának tilalma;

törölve

Or. en

Módosítás 116
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése;

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésének tilalma;

Or. en

Módosítás 117
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése;

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésének tilalma;

Or. fr

Módosítás 118
Matteo Salvini

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

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítése;

d) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú távértékesítésének tilalma;

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 119
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) adalékanyag: a dohánytermékben, a 
csomagolási egységben vagy bármely 
gyűjtőcsomagban lévő anyag a 
dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes vagy feldolgozatlan részei 
kivételével;

törölve

Or. it

Indokolás

E módosítás az „adalékanyag” meghatározásának és az erre való szövegbeli utalásnak az 
eltörlésére irányul, ugyanis – a csomagból a végtermékbe kerülő anyagok kivételével – nem 
ért egyet azzal, hogy a csomagolási egységben lévő anyagokat egy irányelv keretében kellene 
szabályozni. Továbbá helyesebb az anyagok ily módon történő átkerülésének kérdését az 
„összetevők” meghatározásában szabályozni, és e módosított meghatározás miatt a 2. cikk 
(2) meghatározása szükségtelenné válik.

Módosítás 120
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) adalékanyag: a dohánytermékben, a (2) adalékanyag: a dohánytermék gyártása 
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csomagolási egységben vagy bármely 
gyűjtőcsomagban lévő anyag a 
dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes vagy feldolgozatlan részei 
kivételével;

során használt, rendeltetésszerűen a 
késztermékben maradó anyag a 
dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes vagy feldolgozatlan részei 
kivételével;

Or. xm

Módosítás 121
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) életkor-ellenőrző rendszer: olyan 
számítógépes rendszer, amely elektronikus 
formában, a nemzeti követelményeknek 
megfelelően egyértelműen megerősíti a 
fogyasztó életkorát;

törölve

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 122
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető;

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető. A dohánytermékek olyan 
hagyományos ízesítései, mint például a 
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mentol, nem minősülnek jellegzetes
ízesítésnek;

Or. xm

Indokolás

A mentolt az 1920-as évek óta használják hagyományos dohánytermékekben. Nincs elégséges 
bizonyíték arra, hogy a mentol rossz irányba befolyásolná a fiatalok körében a dohányzási 
magatartást.

Módosítás 123
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 
megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető;

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól vagy a 
mentoltól eltérő, adalékanyag vagy 
adalékanyagok kombinációjának 
használatából adódó megkülönböztető
aroma vagy íz, beleértve többek között a 
következőket: gyümölcs, fűszer, 
gyógynövény, alkohol, cukorka vagy 
vanília, amely a dohánytermék 
rendeltetésszerű felhasználása előtt vagy 
során megfigyelhető;

Or. pt

Módosítás 124
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 

(4) jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, 
adalékanyag vagy adalékanyagok 
kombinációjának használatából adódó 



AM\935348HU.doc 55/127 PE510.660v01-00

HU

megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, 
mentol vagy vanília, amely a 
dohánytermék rendeltetésszerű 
felhasználása előtt vagy során 
megfigyelhető;

megkülönböztető aroma vagy íz, beleértve 
többek között a következőket: gyümölcs, 
fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka 
vagy vanília, amely a dohánytermék 
rendeltetésszerű felhasználása előtt vagy 
során megfigyelhető;

Or. de

Módosítás 125
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. xm

Indokolás

A szivarka egy a sokféle cigarettamodell közül. Nincs szükség külön fogalommeghatározásra.

Módosítás 126
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) nemzetközi dimenziójú távértékesítés: 
távértékesítési szolgáltatás, ahol a 
fogyasztó a termék megrendelésének 
időpontjában egy olyan tagállamban 
tartózkodik, amely nem a kiskereskedelmi 
egység székhelye szerinti tagállam vagy 
harmadik ország; egy kiskereskedelmi 
egység az alábbi feltételek teljesülése 
esetén tekinthető egy adott tagállamban 

(11) nemzetközi dimenziójú távértékesítés: 
távértékesítési szolgáltatás, ahol a 
fogyasztó a termék megrendelésének 
időpontjában egy olyan tagállamban 
tartózkodik, amely nem a kiskereskedelmi 
egység székhelye szerinti tagállam vagy 
harmadik ország:
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székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységnek:

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 127
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) természetes személy esetén: ha a 
természetes személy vállalkozásának 
telephelye az adott tagállamban található;

törölve

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 128
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más esetben: ha létesítő okirat szerinti 
székhelye, központi ügyvitele vagy 
telephelye – beleértve fióktelepet, 
ügynökséget vagy bármely más 
létesítményt – az adott tagállamban 
található;

törölve

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosításokat.)

Módosítás 129
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) összetevő: adalékanyag, dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt), 
valamint a kész dohánytermékben jelen 
lévő anyagok, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a 
kapszulákat és a ragasztóanyagokat is;

(18) összetevő: bármely olyan anyag vagy 
alkotóelem – kivéve a dohánylevelet vagy 
a dohánynövény egyéb természetes vagy 
feldolgozatlan részét –, amelyet egy 
dohánytermék gyártásához vagy 
előállításához használnak fel, és amely a 
késztermékben – akár megváltozott 
formában – jelen van, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket és a 
ragasztóanyagokat is.

Or. xm

Indokolás

A Bizottság által javasolt fogalommeghatározás helyébe a 2001/37/EK irányelv 2. cikkében 
szereplő fogalommeghatározás kerül.

Módosítás 130
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) összetevő: adalékanyag, dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt), 
valamint a kész dohánytermékben jelen 
lévő anyagok, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 
és a ragasztóanyagokat is;

(18) összetevő: adalékanyag, valamint a 
kész dohánytermékben jelen lévő anyagok, 
beleértve a papírt, a füstszűrőt, a 
nyomdafestéket, a kapszulákat és a 
ragasztóanyagokat is;

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a mézről szóló 2001/110/EK irányelv felülvizsgálatával 
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kapcsolatban megfogalmazott javaslatával összhangban ebben az esetben is meg kell 
különböztetni egy adott termék összetevőjét a természetes alkotóelemétől. Tehát a dohányt is a 
dohánytermékek természetes alkotóelemének kell tekinteni.

Módosítás 131
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) összetevő: adalékanyag, dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
expandált és a visszanyert dohányt), 
valamint a kész dohánytermékben jelen 
lévő anyagok, beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 
és a ragasztóanyagokat is;

(18) összetevő: a dohánytermék 
gyártásához vagy előállításához 
felhasznált anyag vagy a dohánytermék 
olyan alkotóeleme (beleértve a papírt, a 
füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat 
és a ragasztóanyagokat is), amely a kész 
dohánytermékben jelen van;

Or. it

Indokolás

Ajánlatos gondoskodni arról, hogy az „összetevő” meghatározása összhangban legyen a 
dohánytermékekről szóló jelenleg hatályos irányelvben szereplővel. E meghatározás ugyanis 
nem tartalmazza a dohánylevelet, a növényvédő szerek maradványait vagy a dobozt. 
Következésképpen a meghatározás a dohánygyártók által felhasznált és a kész 
dohánytermékben jelen lévő – dohánytól különböző – anyagokat tartalmazza.

Módosítás 132
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) természetes alkotóelem: dohány 
(dohánylevelek és a dohánynövény más 
természetes, feldolgozott vagy 
feldolgozatlan részei, beleértve az 
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expandált és a visszanyert dohányt);

Or. it

(Lásd a 2. cikk (18) pontjához fűzött módosítást.)

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a mézről szóló 2001/110/EK irányelv felülvizsgálatával 
kapcsolatban megfogalmazott javaslatával összhangban ebben az esetben is meg kell 
különböztetni egy adott termék összetevőjét a természetes alkotóelemétől. Tehát a dohányt is a 
dohánytermékek természetes alkotóelemének kell tekinteni.

Módosítás 133
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása
(beleértve a nullát);

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása;

Or. en

Módosítás 134
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása 
(beleértve a nullát);

(19) legmagasabb szint: a 
dohánytermékben található, grammban 
mért adott anyag megengedhető maximális 
tartalma vagy kibocsátása;
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Or. it

Módosítás 135
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása 
(beleértve a nullát);

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása;

Or. it

Módosítás 136
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) legmagasabb szint vagy legmagasabb 
hozam: a dohánytermékben található, 
grammban mért adott anyag megengedhető 
maximális tartalma vagy kibocsátása 
(beleértve a nullát);

(19) legmagasabb szint: a 
dohánytermékben található, grammban 
mért adott anyag megengedhető maximális 
tartalma;

Or. it

Indokolás

Azon lehetőség figyelembe vétele, hogy a legmagasabb kibocsátás nulla is lehet, lehetőséget 
teremtene bármely jelenleg fogalmazott dohánytermék tényleges piaci tilalmára.

Módosítás 137
Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) a dohánytermékek új kategóriái: a 
cigaretta, cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék, pipadohány, vízipipa-
dohány, szivar, szivarka, rágódohány, 
tüsszentésre szolgáló dohánytermék 
(tubák) vagy szájon át fogyasztott 
dohánytermékek kategóriájától eltérő 
dohánytermék, amelyeket az irányelv 
hatályba lépését követően hoznak 
forgalomba;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Indokolás

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 138
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) egyszerű csomagolás: a márkanevek 
és a márkaváltozat szabványosított színe, 
betűtípusa, mérete és elhelyezése a 
csomagokon és a csomagok 
szabványosított színe.

Or. en

Módosítás 139
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) forgalomba hozatal: a termék – fizetés 
melletti vagy fizetés nélküli –
hozzáférhetővé tétele az unióbeli 
fogyasztók számára, többek között 
távértékesítéssel is; nemzetközi dimenziójú 
távértékesítés esetén a terméket a 
fogyasztó tartózkodása szerinti 
tagállamban forgalomba hozott 
terméknek tekintik;

(25) forgalomba hozatal: a termék – fizetés 
melletti vagy fizetés nélküli –
hozzáférhetővé tétele az unióbeli 
fogyasztók számára;

Or. it

(Lásd a 16. cikkhez fűzött módosítást.)

Módosítás 140
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) pipadohány: égési folyamat során 
fogyasztott dohány, amelyet kizárólag 
pipában való felhasználásra szántak;

(26) pipadohány: vágott vagy másként
feldarabolt cigarettadohány vagy préselt 
dohány, amely további ipari feldolgozás 
nélkül felhasználásra alkalmas, és
amelyet részletesebben a 2011. június 21-i 
2011/64/EU tanácsi irányelv határoz meg;

Or. xm

Módosítás 141
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) cigarettasodrásra szánt dohánytermék: 
olyan dohány, amelyet fogyasztók vagy 
kiskereskedelmi egységek 

(28) cigarettasodrásra szánt dohánytermék: 
vágott vagy másként feldarabolt 
cigarettadohány vagy préselt dohány,
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cigarettakészítésre használhatnak; amely további ipari feldolgozás nélkül 
felhasználásra alkalmas, és amelyet
részletesebben a 2011. június 21-i 
2011/64/EU tanácsi irányelv határoz meg;

Or. xm

Módosítás 142
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 10%-os növekedés, 
amely legalább 10 tagállamban 
megfigyelhető, az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított értékesítési adatok 
alapján; vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése 
legalább 10 tagállamban az adott 
termékcsoportban, [this date will be set at 
the moment of adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

(30) a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 20%-os növekedés, 
amely legalább 10 tagállamban 
megfigyelhető, az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított értékesítési adatok 
alapján; vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése 
legalább 10 tagállamban az adott 
termékcsoportban, [this date will be set at 
the moment of adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

Or. xm

Indokolás

A szivar és a pipadohány éves fogyasztása a legtöbb tagállamban nagyon alacsony. Az 
értékesítési volumen 10%-os ingadozása e tagállamokban igen könnyen bekövetkezhet.

Módosítás 143
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 10%-os növekedés, 
amely legalább 10 tagállamban
megfigyelhető, az 5. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően továbbított értékesítési adatok 
alapján; vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése 
legalább 10 tagállamban az adott 
termékcsoportban, [this date will be set at 
the moment of adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

(30) a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. pipadohány, 
szivar, szivarka) értékesítési volumenében 
bekövetkezett, legalább 25%-os növekedés, 
amely az Unió egészében megfigyelhető, 
az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően 
továbbított értékesítési adatok alapján; 
vagy pedig a 25 évesnél fiatalabb 
fogyasztói csoportok körében az 
elterjedtség legalább 5%-os növekedése az 
Unió egészében az adott termékcsoportban, 
[this date will be set at the moment of 
adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

Or. it

Módosítás 144
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) dohányzásra szánt dohánytermék: a 
füst nélküli dohányterméktől eltérő
dohánytermék;

(33) dohányzásra szánt dohánytermék: 
olyan dohánytermék, amelynek 
rendeltetése, hogy elégessék;

Or. xm

Módosítás 145
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 34 pont



AM\935348HU.doc 65/127 PE510.660v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) dohánytermék: olyan termék, amelyet 
fogyasztók általi felhasználás céljából 
gyártanak, még abban az esetben is, ha 
csupán részben tartalmaz dohányt, akár 
géntechnológiával módosított formában, 
akár nem; 

(34) dohánytermék: olyan termék, amelyet 
fogyasztók általi felhasználás céljából 
gyártanak, még abban az esetben is, ha 
csupán részben tartalmaz dohányt; 

Or. el

Módosítás 146
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 35 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) hagyományos dohányízesítés: olyan 
dohányízesítés, amely valamely 
tagállamban vagy annak valamely 
részében legalább 30 éve folyamatosan 
használatban van.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 6. cikkének pontosítása céljából meg kell határozni a „hagyományos 
dohányízesítés” fogalmát.

Módosítás 147
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) alacsony kockázatú termékek: 
minden olyan dohánytartalmú termék, 
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amelynek forgalmazása jelentős 
mértékben csökkenti a hagyományos 
dohánytermékek fogyasztásával 
összefüggésben kialakuló betegségek 
kockázatát; nem tekinthető alacsony 
kockázatú terméknek az a 
dohányfogyasztás által okozott függés – a 
dohányzásról való leszokást is magában 
foglaló – kezelésére szolgáló termék, 
amelyet gyógyszernek minősítettek.

Or. pt

Módosítás 148
Ian Hudghton

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36b) szabványosított csomagolás: a 
csomagolás színének szabványosítása és a 
csomagolásról - a csomagoláson 
szabványosított betűtípussal és helyen 
megjelenő - márkanév kivételével minden 
márkajelzés eltávolítása. A szabványosítás 
kiterjedhet a csomag formájára, méretére, 
a nyitás módjára és a megjelenés egyéb 
formáira is. A vonatkozó jogi jelölések, 
így például az egészségügyi figyelmeztetés 
és az adó- és zárjegyek a csomagoláson
maradnak.

Or. en

Módosítás 149
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36c) alacsony kockázatú dohánytermék: 
dohánytermék, amely csökkenti a 
hagyományos dohánytermékek által 
okozott betegségek kockázatát.

Or. it

Indokolás

E módosítás a 17. cikk módosításaihoz kapcsolódik. Amennyiben az illetékes hatóság 
tudományosan megállapítja, hogy egyes új generációs dohánytermékek kisebb kárt okoznak, 
hatékony szabályozási eszközöket kell bevezetni, valamint lehetőséget kell biztosítani a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatására. Ellenkező esetben megakadnak e termékekkel 
kapcsolatos kutatási, fejlesztési, innovációs, termelési és értékesítési befektetések, amelyeknek 
az lenne a céljuk, hogy kevésbé káros alternatívát kínáljanak a hagyományos dohánytermékek 
fogyasztói számára.

Módosítás 150
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. nl

Módosítás 151
Konstantinos Poupakis

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

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. el

Indokolás

A legnagyobb hozamok egy jogi aktus alapvető fontosságú elemeinek számítanak és ezeknek 
az elemeknek bármely módosítására a rendes jogalkotási eljárás szabályai vonatkoznak.

Módosítás 152
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. en

Módosítás 153
Franz Obermayr

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

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. de

Módosítás 154
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottságnak nem szabad felhatalmazást kapnia arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kátrány, nikotin és szén-monoxid legnagyobb hozamának 
csökkentése érdekében (és ezáltal megtiltsa bármely jelenleg piacon lévő dohánytermék 
forgalmazását), ugyanis – az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése értelmében – ezek az 
irányelv lényeges – és nem másodlagos – elemei. E tekintetben alapvető fontosságú az 
Európai Parlament és a Tanács bevonása.

Módosítás 155
Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben és a nemzetközileg 
megállapított szabványokban foglalt 
megengedett legnagyobb hozam 
kiigazítására.

Or. it

Módosítás 156
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról és a cigarettától eltérő 
dohánytermékek kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 

törölve
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meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. nl

Módosítás 157
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról és a cigarettától eltérő 
dohánytermékek kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

törölve

Or. de

Módosítás 158
Wim van de Camp



PE510.660v01-00 72/127 AM\935348HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.

Or. xm

Indokolás

A maximális hozamok a jogalkotási aktusok lényeges elemeinek tekintendők, így azok 
módosításának mindenképpen a rendes jogalkotási eljárás tárgyát kell képezniük.

Módosítás 159
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a (3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
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cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.

Or. el

Indokolás

A legnagyobb hozamok egy jogi aktus alapvető fontosságú elemeinek számítanak és ezeknek 
az elemeknek bármely módosítására a rendes jogalkotási eljárás szabályai vonatkoznak.

Módosítás 160
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
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amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság mérlegeli a megfelelő 
szakpolitikai választ, többek között adott 
esetben egy ezen irányelvnek a 23. 
cikkben leírt jelentés megállapításaival 
összhangban történő módosítására 
irányuló javaslat benyújtását.

Or. en

Módosítás 161
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.
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toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a bekezdés (3) és a (3a) bekezdésre történő kettéválasztása.

Módosítás 162
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.

Or. it
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Indokolás

Az egyéb kibocsátások legnagyobb hozamának meghatározása kétségkívül olyan 
tevékenységnek minősül, amely a Szerződés 290. cikkének (1) bekezdése értelmében az 
irányelv lényegi elemeinek módosítására irányul, és következésképpen az Európai Parlament 
és a Tanács bevonása nélkül az Európai Bizottságot nem lehet erre felhatalmazni.

Módosítás 163
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (3) 
bekezdésben foglalt megengedett 
legnagyobb hozam kiigazítására:
a) a nemzetközileg megállapított 
szabványok figyelembevételével, ha 
vannak ilyenek, vagy
b) amennyiben a tudományos adatok 
igazolják, hogy a megengedett legnagyobb 
hozam az (1) bekezdésben rögzített 
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-
hozamokon alapuló toxicitási és függőségi 
küszöböt meghaladó mértékben fokozza a 
dohány toxikus vagy függőséget okozó 
hatását.

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a szöveg átfogalmazása és a meglévő szöveg (3) és a (3a) 
bekezdésre történő kettéválasztása.

Módosítás 164
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kátrány- és nikotintartalom pontosságát 
az ISO 8243 szabványnak megfelelően kell 
ellenőrizni. 

A kátrány-, nikotin- és szénmonoxid-
tartalom pontosságát az ISO 8243 
szabványnak megfelelően kell ellenőrizni. 

Or. el

Indokolás

Ezt a nemzetközi szabványt használják már a szénmonoxid-tartalom pontosságának mérésére.

Módosítás 165
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 
mérési módszerének kiigazítására, a 
tudományos és technikai fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

törölve

Or. nl

Módosítás 166
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam 
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mérési módszerének kiigazítására, a 
tudományos és technikai fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok
figyelembevételével.

mérési módszerének kiigazítására, a 
tudományos és technikai fejlemények 
figyelembevételével és a meghatározott 
célra kialakított és a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet által hitelesített,
nemzetközileg megállapított szabványok 
alkalmazásával.

Or. xm

Módosítás 167
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és 
technikai fejleményeket, illetve 
változásokat, valamint a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a mérési módszerek 
elfogadása és kiigazítása érdekében.

törölve

Or. nl

Módosítás 168
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
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cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a nemzetközileg megállapított 
szabványokat, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mérési módszerek elfogadása 
és kiigazítása érdekében.

cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezeknek a méréseknek 
tudományos bizonyítékokon kell 
alapulniuk. Ezen mérések alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a meghatározott célra kialakított 
és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
által hitelesített nemzetközileg 
megállapított szabványokat felhasználva, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a mérési 
módszerek elfogadása és kiigazítása 
érdekében.

Or. xm

Módosítás 169
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a nemzetközileg megállapított 
szabványokat, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mérési módszerek elfogadása 
és kiigazítása érdekében.

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak mérésére 
alkalmazott módszerekről. Ezen módszerek 
alapján és figyelembe véve a tudományos 
és technikai fejleményeket, illetve 
változásokat, valamint a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a mérési módszerek 
kiigazítása érdekében.

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a bekezdés (4) és (4a) bekezdésre történő kettéválasztása.
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Módosítás 170
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről, amennyiben alkalmaznak 
ilyet. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és 
technikai fejleményeket, illetve 
változásokat, valamint a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az uniós szinten 
alkalmazandó mérési módszerek 
elfogadása érdekében.

Or. it

(Lásd a 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdését.)

Módosítás 171
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az egyéb dohányzásra szánt 
dohánytermékek tekintetében feltüntetett 
egyéb kibocsátások pontosságát az ISO 
8243-as szabvánnyal összhangban 
ellenőrzik.

Or. xm
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Módosítás 172
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit 
és importőreit kötelezik arra, hogy 
nyújtsanak be egy listát az illetékes 
hatóságaikhoz a dohánytermékek 
gyártásában felhasznált valamennyi 
összetevőről és azok mennyiségeiről, 
valamint a kibocsátásról és a hozamról 
márkanevenként és típusonként. A gyártók 
vagy importőrök tájékoztatják továbbá az 
érintett tagállam illetékes hatóságát arról, 
ha a termék összetétele módosul, ami 
befolyásolja az e cikk értelmében 
szolgáltatott információkat. Az e cikk 
értelmében előírt információkat az új vagy 
módosított dohánytermék forgalomba 
hozatalát megelőzően kell benyújtani.

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint – amenyiben 
rendelkezésre áll – a kibocsátásról és a 
hozamról márkanevenként és típusonként. 
A gyártók vagy importőrök tájékoztatják 
továbbá az érintett tagállam illetékes 
hatóságát arról, ha a termék összetétele 
módosul, ami befolyásolja az e cikk 
értelmében szolgáltatott információkat. Az 
e cikk értelmében előírt információkat az 
új vagy módosított dohánytermék 
forgalomba hozatalát megelőzően kell 
benyújtani.

Or. xm

Módosítás 173
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint a kibocsátásról és 
a hozamról márkanevenként és 
típusonként. A gyártók vagy importőrök 
tájékoztatják továbbá az érintett tagállam 

A tagállamok a dohánytermékek, 
nikotintartalmú termékek és dohányzási 
célú gyógynövénytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint a kibocsátásról és 
a hozamról márkanevenként és 
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illetékes hatóságát arról, ha a termék 
összetétele módosul, ami befolyásolja az e 
cikk értelmében szolgáltatott 
információkat. Az e cikk értelmében előírt 
információkat az új vagy módosított 
dohánytermék forgalomba hozatalát 
megelőzően kell benyújtani.

típusonként. A gyártók vagy importőrök 
tájékoztatják továbbá az érintett tagállam 
illetékes hatóságát arról, ha a termék 
összetétele módosul, ami befolyásolja az e 
cikk értelmében szolgáltatott 
információkat. Az e cikk értelmében előírt 
információkat az új vagy módosított 
dohánytermék forgalomba hozatalát 
megelőzően kell benyújtani.

Or. en

Módosítás 174
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 
megindokolja, miért kell az egyes 
összetevőket az adott dohánytermékekhez 
adni. A lista megadja státuszukat, 
beleértve azt, hogy az összetevőket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 szerint regisztrálták-e, 
valamint az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-
i 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet48 szerinti besorolásukat.
A felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 
összetevőknek az elégetett vagy el nem 
égetett formáira vonatkozó mindazokat a 
toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó 
vagy importőr rendelkezésére állnak, 
különös tekintettel azoknak a fogyasztók 
egészségére gyakorolt hatására, figyelembe 
véve többek között bármely, függőséget 
okozó hatást. A felsorolást a termékben 
található egyes összetevők súlyának 
csökkenő sorrendjében kell összeállítani. A 

A felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 
összetevőknek az elégetett vagy el nem 
égetett formáira vonatkozó mindazokat a 
toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó 
vagy importőr rendelkezésére állnak, 
különös tekintettel azoknak a fogyasztók 
egészségére gyakorolt hatására, figyelembe 
véve többek között bármely, függőséget 
okozó hatást. A felsorolást a termékben 
található egyes összetevők súlyának 
csökkenő sorrendjében kell összeállítani. A 
kátrányra, nikotinra és szén-monoxidra 
vonatkozó adatok, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett kibocsátási adatok 
kivételével a gyártók és importőrök 
megadják az alkalmazott mérési 
módszereket.
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kátrányra, nikotinra és szén-monoxidra 
vonatkozó adatok, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett kibocsátási adatok 
kivételével a gyártók és importőrök 
megadják az alkalmazott mérési 
módszereket. A tagállamok emellett 
előírhatják a gyártók vagy az importőrök 
számára, hogy az illetékes nemzeti 
hatóság által megkövetelt vizsgálatoktól 
eltérő vizsgálatokat is végezzenek annak 
érdekében, hogy értékeljék az anyagoknak 
az egészségre gyakorolt hatását, 
figyelembe véve többek között függőséget 
okozó tulajdonságukat és toxicitásukat.

Or. xm

Indokolás

Túlságosan nagy adminisztratív teher a kkv-k számára.

Módosítás 175
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A cigarettától eltérő 
dohánytermékekre mentességet kell adni e 
cikkben szereplő rendelkezések 
alkalmazása alól, amíg el nem fogadják a 
4. cikk (4a) bekezdésében meghatározott 
uniós szintű mérési módszereket.

Or. it

(Lásd a 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdését.)

Módosítás 176
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A közösségi szintű mérési 
módszertanok kidolgozásáig a cigarettától 
és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékek mentesülnek a 
kibocsátásokra és a hozamokra vonatkozó 
adatok benyújtásának követelménye alól.

Or. xm

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdése szerint a cigarettán kívüli többi 
dohánytermék tekintetében közösségi szintű szabványok és mérési technológiák kidolgozására 
van szükség. A Bizottságot felkérték megfelelő javaslatok benyújtására. E módszerek 
kidolgozására még nem került sor.

Módosítás 177
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A közösségi szintű mérési 
módszertanok kidolgozásáig a 
dohánytermékekre – a cigaretta és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
kivételével – mindaddig nem vonatkoznak 
a kibocsátási adatok és értékek, amíg 
közösségi szinten mérési módszereket nem 
dolgoznak ki.

Or. de

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdésének megfelelően a cigarettán és a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékeken kívüli többi dohánytermék tekintetében közösségi 
szintű szabványok és mérési módszerek kidolgozására van szükség. A Bizottságot 
felszólították, hogy terjessze elő a megfelelő javaslatokat. Ilyen módszer kidolgozására még 
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nem került sor.

Módosítás 178
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű, dohányzásra szánt
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. en

Indokolás

Az ízesítések a füstnélküli dohánytermékek alapvető jellemzői, és ezeket a termékek 70%-ában 
alkalmazzák, a cigaretták esetében azonban csak 5%-ban. A füstmentes dohánytermékek a 
cigaretta sokkal alacsonyabb kockázatú alternatívái, és fontos biztosítani, hogy a füstmentes 
dohánytermékek ne kerüljenek hátrányba a cigarettához képest, és hogy a dohányzókat 
ösztönözzék a váltásra. Tekintettel a dohányzás és a dohányzással összefüggő betegségek 
alacsony svédországi arányára, és arra, hogy ez azzal magyarázható, hogy a szájon át 
fogyasztott dohánytermékek csak Svédországban elérhetőek, helytelen lenne, ha az EU a 
szájon át fogyasztott dohánytermékekre vonatkozó változtatásokat tartalmazó jogszabályt 
határozna meg, amennyiben Svédország kormánya ezt ellenzi, különösen bármilyen azt 
alátámasztó bizonyíték hiányában, hogy ennek jótékony hatása lesz, nem pedig alá fogja ásni 
a szájon át fogyasztott dohánytermékekkel Svédországban szerzett tapasztalatból eredő 
kifejezett egészségügyi hasznokat.

Módosítás 179
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
jellegzetes ízesítésű dohánytermékek 
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forgalomba hozatalát.

Or. en

Indokolás

Ami ezen irányelv 15. cikkét illeti, amely a szájon át fogyasztott dohánytermékek tekintetében 
adott, kultúrán alapuló svéd eltérést határozza meg, ezt az elvet kell alkalmazni az összetevők 
szabályozására is, mivel a svéd dohánytermékek gyakran ízesítettek.

Módosítás 180
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, abban az esetben, ha 
tudományos kutatások alapján 
egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 
hozzáadott adalék növeli a termék 
ártalmasságát vagy függőséget okozó 
hatását.

Or. pl

Indokolás

Nem lehet megtiltani jellegzetes ízesítések alkalmazását, ha nincs bizonyíték arra, hogy azok 
növelik a dohánytermék ártalmasságát. Mivel aromájától vagy ízesítésétől függetlenül minden 
dohánytermék ártalmas az egészségre, megfelelő indokolás nélkül egyetlen terméket sem 
szabad betiltani.

Módosítás 181
Preslav Borissov

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

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát. A mentolra mentesség 
vonatkozik, mivel az hagyományos 
dohányízesítésnek minősül, és nem 
sorolható a többi dohányízesítéssel egy 
csoportba.

Or. en

Módosítás 182
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tiltják meg a
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
előállításához nélkülözhetetlen 
adalékanyagok használatát, amennyiben 
ezek az adalékanyagok nem 
eredményeznek jellegzetes ízesítésű 
terméket.

Or. en

Módosítás 183
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
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adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket. 

használatát.

Or. pl

Módosítás 184
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.

A tagállamok megtiltják az adalékanyagok 
használatát.

Or. en

Módosítás 185
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek
jellegzetes ízesítésű terméket.

A tagállamok nem korlátozzák vagy tiltják 
meg a dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen összetevők használatát, 
amennyiben ezen összetevők használata
nem eredményez jellegzetes ízesítésű 
terméket.

Or. it

Indokolás

E módosítás összefüggésben áll az „adalékanyag” meghatározásának elhagyásával. Továbbá 
mivel a bekezdés első albekezdése a jellegzetes ízesítésű dohánytermékek tilalmáról szól, a 
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második albekezdésben szereplő, jellegzetes ízesítésű terméket nem eredményező 
adalékanyagokra való utalás nem teljesen egyértelmű. Emellett a dohánytermék előállítása 
során felhasznált adalékanyag „nélkülözhetetlenségének” fogalma sem teljesen egyértelmű és 
eltérő tagállami döntésekhez vezethet.

Módosítás 186
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján egységes szabályokat 
fogadjon el az annak meghatározására 
szolgáló eljárásokra vonatkozóan, hogy 
egy dohánytermék a (1) bekezdés hatálya 
alá tartozik-e.

Or. it

Módosítás 187
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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kombinációja megengedett legmagasabb 
értékekeinek megállapítására.

Or. nl

Módosítás 188
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 189
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyek tudományosan 
igazolhatóan növelik az energia és a 
vitalitás szintjét, vagy
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Or. de

Indokolás

A bizottági javaslat a fogalmak meghatározatlansága miatt jogbizonytalansághoz vezet.

Módosítás 190
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását, feltéve, hogy egyértelmű 
tudományos bizonyítékok vannak arra, 
hogy az adott kiegészítő fokozza a termék 
ártalmasságát vagy függőséget okozó 
hatását. A szűrők és kapszulák dohányt 
nem tartalmazhatnak.

Or. pl

Módosítás 191
Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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alkalmazását. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. fr

Indokolás

Seems to apply only to FR version.

Módosítás 192
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés nem vonatkozik a 
dohányfüstben lévő káros anyagok 
csökkentésére és a dohánytermékek 
biológiai lebonthatóságának növelésére 
irányuló technológiai intézkedésekre.

Or. it

Módosítás 193
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

Or. nl

Módosítás 194
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 195
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. nl

Módosítás 196
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az egészségre gyakorolt káros hatása miatt valamennyi dohányterméknek az irányelv hatálya 
alá kell tartoznia, tekintet nélkül az érintett fogyasztói korcsoportra.

Módosítás 197
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 198
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 199
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 200
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. xm

Indokolás

Ha a vonatkozó dohánytermékek tekintetében új kötelezettségeket állapítanak meg, ez érinti a 
6. cikk hatályát; ennek ezért továbbra is a társjogalkotók mérlegelési jogkörén belül kell 
maradnia, és a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá kell tartoznia.
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Módosítás 201
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A hagyományos tubák és rágódohány fogyasztása Európa néhány régiójára korlátozódik, és a 
hagyományőrzés része. Emellett a tubákot és a rágódohányt elsősorban az idősebbek 
fogyasztják. A 10. és a 11. cikk szerinti címkézési előírások esetében is ugyanazok a kevésbé 
korlátozó rendelkezések vonatkoznak a tubákra és a rágódohányra, mint a szivarra, a 
szivarkára és a pipadohányra. A 6. cikk esetében ezért ugyanennek a kivételnek kell 
érvényesülnie.

Módosítás 202
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. it

Indokolás

Az Eurobarométer felmérései szerint a vízipipa használata a fiatalok és a tanulók körében a 
legelterjedtebb.

Módosítás 203
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 204
Franz Obermayr
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 205
Anna Hedh, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szájon át fogyasztott
dohánytermékekre („snüssz”) nem 
vonatkoznak a 6. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésének rendelkezései.

Or. sv

Módosítás 206
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

egységén és bármely külső csomagoláson 
egészségügyi figyelmeztetésnek kell 
szerepelnie annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein, amelyben 
a terméket forgalomba hozzák, Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmánya 151. cikkének sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Ami ezen irányelv 15. cikkét illeti, a szájon át fogyasztott dohánytermékek szabályozása nem 
tartozik ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás 207
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Indokolás

Az adó- ás zárjegyet a dohányáru csomagolásának nyitási helyére kell ragasztani, hogy a 
csomag kinyitásakor eltépődjön, és ezzel korlátozható legyen az adó- és zárjegyek többszöri 
vagy a csempészetben történő felhasználása.
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Módosítás 208
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 209
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetéseket
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek és láthatónak kell 
lenniük. Amennyiben ilyeneket 
használnak, mindenfajta adó- és zárjegy, 
árcédula, árukövetésre és nyomon 
követésre szolgáló jel, biztonsági elem
vagy csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
eszköz biztosítja az egészségügyi 
figyelmeztetések láthatóságát és 
olvashatóságát. Ugyanez vonatkozik a 
csomagolási egység nyitásának 
kialakítására.
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Or. en

Módosítás 210
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi figyelmeztetések a 
csomagolási egységek fő felületén és 
bármely gyűjtőcsomagon teljes mértékben 
láthatóak legyenek, tehát azokat részben 
vagy egészen nem takarhatja el, illetve 
nem szakíthatja meg semmilyen
csomagolás, tasak, doboz vagy egyéb 
eszköz, amikor a dohánytermék 
forgalomba kerül.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
egészségügyi figyelmeztetések a 
csomagolási egységek fő felületén és 
bármely gyűjtőcsomagon teljes mértékben 
láthatóak legyenek. A dohánytermékek 
forgalomba kerülésekor a csomagolás, 
tasak, doboz vagy egyéb eszköz, 
amennyiben ilyent használnak, biztosítja
az egészségügyi figyelmeztetések 
láthatóságát és olvashatóságát.

Or. en

Módosítás 211
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések 
semmilyen módon nem takarhatják el, 
illetve nem szakíthatják meg az adó- és 
zárjegyeket, árcédulákat, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jeleket vagy 
biztonsági elemeket a csomagolási 
egységeken. 

(5) Az egészségügyi figyelmeztetések
semmilyen módon nem takarhatják el, 
illetve nem szakíthatják meg adó- és 
zárjegyeket, melyek a dohányáru 
csomagolásának nyitási helyére kerülnek, 
árcédulákat, árukövetésre és nyomon 
követésre szolgáló jeleket vagy biztonsági 
elemeket a csomagolási egységeken. 

Or. el
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Indokolás

Az adó- ás zárjegyet a dohányáru csomagolásának nyitási helyére kell ragasztani, hogy a 
csomag kinyitásakor eltépődjön, és ezzel korlátozható legyen az adó- és zárjegyek többszöri 
vagy a csempészetben történő felhasználása.

Módosítás 212
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A csomagolási egységek és bármely 
gyűjtőcsomag fogyasztókat célzó képeinek 
az Unióban meg kell felelniük e fejezet 
rendelkezéseinek. 

(7) A csomagolási egységek és bármely 
gyűjtőcsomag fogyasztókat célzó,
opcionális képeinek az Unióban meg kell 
felelniük e fejezet rendelkezéseinek. 

Or. el

Indokolás

A képek bevezetését a tagállamok hatáskörében kell hagyni.

Módosítás 213
Ian Hudghton

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok a lakosság 
egészségének védelme céljából az ebben az 
irányelvben megállapított szabályokon 
túlmenő nemzeti szabályokat tarthatnak 
fenn vagy vezethetnek be a 
dohánytermékek címkézése és 
csomagolása tekintetében, ideértve a 
dohánytermékek szabványosított 
csomagolását lehetővé tevő rendelkezések 
fenntartását vagy bevezetését.
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Or. en

Módosítás 214
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. el

Indokolás

Ezeket a méreteket nem lehet minden típusú csomagnál alkalmazni. Ez közvetetten 
egységességet írna elő a csomagok méretében, alakjában és megjelenésében.

Módosítás 215
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
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legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. en

Módosítás 216
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. it

Módosítás 217
Matteo Salvini

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

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire, fehér vagy színes 
alapra, Helvetica betűtípussal, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek esetében a 
tájékoztatást arra a felületre kell nyomtatni, 
amely a csomagolási egység felnyitáskor 
válik láthatóvá. Mind az általános 
figyelmezetésnek, mind a tájékoztatásnak 
ki kell terjednie annak a felületetnek az 
50%-ára, amelyre azt nyomtatták.

Or. it

Módosítás 218
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetés, mind a 
tájékoztatás annak a felületetnek az 50%-
ára terjedhet ki, amelyre azt nyomtatták.

Or. de
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Módosítás 219
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni, oly 
módon, hogy jól láthatóan elfoglalja a 
felület legnagyobb részét. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50 %-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. pt

Módosítás 220
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 45 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
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általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták. A cigarettától és a 
cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek esetében az 
általános figyelmeztetést és a tájékoztatást 
a csomagolási egységek hosszanti 
oldalára kell nyomtatni. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. en

Módosítás 221
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

(3) Az általános figyelmezetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmezetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. it

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztető feliratok magasságának és szélességének milliméterben történő 
meghatározása számos dobozformát száműzne a piacról és egységessé tenné a dobozok 
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alakját és formatervezését, ezáltal csökkentené a pici értéket és növelné az illegális 
kereskedelem kockázatát anélkül, hogy mindez bármilyen egészségügyi előnnyel járna. 
Mindennek súlyos következményei lennének a foglalkoztatásra és az adóbevételekre nézve. 
Továbbá az e bekezdésben szereplő javaslatok sértik a Kereskedelmi Világszervezetnek 
(WTO) a kereskedelem technikai akadályairól, valamint a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásait.

Módosítás 222
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el az alábbiakra vonatkozóan:

törölve

a) az (1) és (2) bekezdésben szereplő 
egészségügyi figyelmeztetések 
szövegezésének kiigazítása a tudományos 
és piaci fejleményeknek megfelelően;
b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

Or. nl

Módosítás 223
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

törölve
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Or. xm

Módosítás 224
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

törölve

Or. de

Módosítás 225
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

törölve

Or. it

Módosítás 226
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

törölve

Or. es

Módosítás 227
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét, és megfelelően 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
nyelvi korlátait.

Or. it

Módosítás 228
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 
elrendezésének és tervezésének 
meghatározása, beleértve a betűtípust és a 
háttér színét.

Or. pl
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Módosítás 229
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy, az I. mellékletben szereplő 
figyelmeztető feliratból és egy kapcsolódó, 
a képtárban szereplő színes fényképből 
állnak;

a) egy, az I. mellékletben szereplő 
figyelmeztető feliratból állnak;

Or. el

Indokolás

A képek bevezetését a tagállamok hatáskörében kell hagyni.

Módosítás 230
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 85%-át
kitöltik;

Or. en

Módosítás 231
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át 
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének legalább 
75%-át kitöltik;

Or. en

Módosítás 232
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének legalább 
50%-át, de legfeljebb 65%-át kitöltik;

Or. de

Módosítás 233
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység első oldala külső 
felületének 43%-át, hátsó oldala külső 
felületének és minden gyűjtőcsomag 
felületének pedig 62%-át kitöltik;

Or. de
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Módosítás 234
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Or. xm

Módosítás 235
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Or. en

Módosítás 236
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;
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Or. it

Módosítás 237
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75 %-át 
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50 %-át 
kitöltik;

Or. el

Indokolás

Ésszerű szinten kell növelni az egészségügyi figyelmeztetés méretét, hogy az ne haladja meg a 
dohányáru csomagolása felületének 50 %-át.

Módosítás 238
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Or. en

Módosítás 239
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75 %-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50 %-át
kitöltik;

Or. pt

Módosítás 240
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Or. de

Módosítás 241
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50%-át
kitöltik;

Or. it

Indokolás

A figyelmeztetések 50%-ra történő nagyítása több mint megfelelő a fogyasztók 



AM\935348HU.doc 117/127 PE510.660v01-00

HU

tájékoztatásával kapcsolatos célkitűzések teljesülésének biztosítására. Az sem bizonyított, 
hogy az egészségügyi figyelmeztető feliratok méretének növelése csökkentené a dohányzás 
következményeit. A figyelmeztető feliratok 75%-ra történő növelése valószínűleg aláásná az 
EU, valamint a szellemi tulajdonjog és a márkanév védelmével kapcsolatos WTO-
egyezmények által védett alapvető jogokat.

Módosítás 242
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 75 %-át
kitöltik;

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 50 %-át
kitöltik;

Or. es

Módosítás 243
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a 
csomagon megjelenő bármely más 
információ;

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el;

Or. it

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztető feliratoknak a csomag felső részén való elhelyezése e 
feliratoknak a doboz kinyitásakor történő elszakadásával járna, továbbá a zárjegyeket is a 
doboz alsó részén kellene elhelyezni, így ezek nem szakadnának el a gyűjtőcsomag 
kinyitásakor és lehetővé válna az újbóli felhasználásuk. A csomagoláson szereplő valamennyi 
információ ugyanabban az irányban történő elhelyezése korlátozná az egészségügyi 
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figyelmeztető feliratoktól eltérő irányban elhelyezhető márkanév használatát.

Módosítás 244
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el, 
ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

Or. de

Módosítás 245
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el, 
ugyanabban az irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

Or. it

Módosítás 246
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden e) a csomagolási egység és minden 
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gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el, 
ugyanabban az irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

Or. it

Indokolás

Annak lehetővé tételére, hogy a fogyasztó azonosíthassa az általa megvásárolandó termék 
márkajelzését.

Módosítás 247
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső részén helyezkednek 
el, ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

e) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag alsó részén helyezkednek el, 
ugyanabban irányban, mint a csomagon 
megjelenő bármely más információ;

Or. xm

Módosítás 248
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a Bizottság által a (3) bekezdés alapján 
meghatározott formátum, elrendezés, 
tervezés és arányok szerint 
reprodukálhatók;

törölve

Or. de
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Módosítás 249
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:.

törölve 

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm

Or. el

Indokolás

Ezeket a méreteket nem lehet minden típusú csomagnál alkalmazni. Ez közvetetten 
egységességet írna elő a csomagok méretében, alakjában és megjelenésében, ami a verseny 
jelentősebb torzítása lenne. Egyébként e cikk c) pontjában meghatározásra kerül a 
gyűjtőcsomag külső felületének százalékos aránya, tehát felesleges a méretek említése a 
cigaretták gyűjtőcsomagja (doboza) esetében.

Módosítás 250
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. xm

Módosítás 251
Sylvana Rapti
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;

ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. en

Módosítás 252
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;

ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. de

Módosítás 253
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
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ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. it

Módosítás 254
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. it

Módosítás 255
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. pt

Módosítás 256
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont



AM\935348HU.doc 123/127 PE510.660v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. it

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztető feliratok magasságának és szélességének milliméterben történő 
meghatározása számos dobozformát száműzne a piacról és egységessé tenné a dobozok 
alakját és formatervezését, ezáltal csökkentené a pici értéket és növelné az illegális 
kereskedelem kockázatát anélkül, hogy mindez bármilyen egészségügyi előnnyel járna. 
Mindennek súlyos következményei lennének a foglalkoztatásra és az adóbevételekre nézve. 
Továbbá az e bekezdésben szereplő javaslatok sértik a Kereskedelmi Világszervezetnek 
(WTO) a kereskedelem technikai akadályairól, valamint a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásait.

Módosítás 257
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

i. magasság: legalább 64 mm;
ii. szélesség: legalább 55 mm.

Or. es

Módosítás 258
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. magasság: legalább 64 mm; törölve

Or. es

Módosítás 259
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. magasság: legalább 64 mm; i. magasság: legfeljebb 43 mm;

Or. de

Módosítás 260
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. magasság: legalább 64 mm; i. magasság: legalább 68 mm;

Or. en

Módosítás 261
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szélesség: legalább 55 mm. törölve
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Or. es

Módosítás 262
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 22. cikknek megfelelően a 
Bizottságot fel kell jogosítani 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a következő célokból:

törölve

a) az ezen irányelv I. mellékletében 
felsorolt figyelmeztető feliratok 
szövegezésének a tudományos és műszaki 
fejleményeknek megfelelően történő 
kiigazítása;
b) az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett képtár létrehozása és a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
megfelelő kiigazítása;
c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;
d) a 7. cikk (3) bekezdésétől eltérve 
azoknak a feltételeknek a meghatározása, 
amelyek mellett az egészségügyi 
figyelmeztetés oly módon tördelhető a 
csomagolási egységen, hogy a csomag 
felnyitásakor biztosítva maradjon a 
szöveg, a fényképek és a leszokást célzó 
információk grafikai sértetlensége és 
megfelelő láthatósága.

Or. nl

Módosítás 263
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

törölve

Or. xm

Módosítás 264
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

törölve

Or. de

Módosítás 265
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének és váltogatásának 
meghatározása;

Or. el
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Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetések arányai egy jogi aktus alapvető fontosságú elemének 
minősülnek és ezeknek az elemeknek bármely módosítására a rendes jogalkotási eljárás 
szabályai vonatkoznak.

Módosítás 266
Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
formátumának, elrendezésének, 
tervezésének és váltogatásának 
meghatározása;

Or. de

Módosítás 267
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
helyének, formátumának, elrendezésének, 
tervezésének, váltogatásának és 
arányainak meghatározása;

c) az egészségügyi figyelmeztetések 
formátumának, elrendezésének és
tervezésének meghatározása;

Or. it


