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Módosítás 268
Matteo Salvini

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 
elrendezésének, tervezésének (azon belül 
betűtípusának és -méretének), 
váltogatásának és arányainak 
meghatározása, kellően figyelembe véve az 
egyes tagállamokban fennálló nyelvi 
korlátokat;

Or. it

Módosítás 269
Adam Bielan

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. pl

Módosítás 270
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

formátumának, elrendezésének és
tervezésének meghatározása;

Or. it

Indokolás

Az e bekezdés értelmében a Bizottságra ruházott hatáskörök lehetővé tennék az irányelv 
alapvető elemeinek a Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélküli és az EUMSZ 290. 
cikkének (1) bekezdését sértő módosítását. Emellett az, ha a Bizottság határozhatja meg a 
figyelmeztetések váltakozásának módozatait, készlethiányhoz vezethet, mivel a gyártók nem 
tudják időben kiigazítani gyártási műveleteiket.

Módosítás 271
Pablo Arias Echeverría

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. es

Módosítás 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

törölve
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információk grafikai sértetlensége és 
megfelelő láthatósága.

Or. de

Módosítás 273
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. it

Módosítás 274
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. it
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Indokolás

Ezek alapvető, nem pedig másodlagos elemek, és ezért nem helyénvaló felhatalmazni a 
Bizottságot, hogy a Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélkül módosítsa őket. 
Ezenfelül nehezen belátható, miként lehetne biztosítani az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségét és láthatóságát, ha a Bizottság lehetővé tehetné, hogy a doboz felnyitásakor a 
figyelmeztetések szövege ne maradjon egyben.

Módosítás 275
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 

szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 

címkézése
(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
esetében mentességet kell adni a 8. cikk 
(2) bekezdésében előírt tájékoztatás, 
valamint a 9. cikkben előírt kombinált 
egészségügyi figyelmeztetések 
feltüntetésének kötelezettsége alól. A 8. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános figyelmeztetés mellett e 
termékek minden csomagolási egységén 
és minden gyűjtőcsomagján az I. 
mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat kell elhelyezni. A 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
figyelmeztetésnek hivatkoznia kell a 9. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, a leszokást segítő szolgálatokra.
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Az általános figyelmeztetést a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 
látható felületére kell nyomtatni. Az I. 
mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 
hogy rendszeres megjelenésük biztosított 
legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag következő legjobban látható 
felületére kell nyomtatni.
(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének 30 %-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32 %-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 %-ra 
módosul. 

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 45 %-ra, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
50 %-ra módosul. 

4. Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetést és figyelmeztető feliratot:

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;
b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 
közepére kell igazítani, a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag felső 
szélével párhuzamosan;
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c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 3 milliméternél nem 
vékonyabb és 4 milliméternél nem 
vastagabb fekete szegéllyel kell 
körülvenni.
(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. en

Módosítás 276
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az általános figyelmeztetést a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 
látható felületére kell nyomtatni. Az I. 
mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 
hogy rendszeres megjelenésük biztosított 
legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag következő legjobban látható 
felületére kell nyomtatni.

Az általános figyelmeztetést a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag legjobban 
látható felületére kell nyomtatni vagy 
eltávolíthatatlan matricával felragasztani. 
Az I. mellékletben felsorolt figyelmeztető 
feliratokat úgy kell felváltva alkalmazni, 
hogy rendszeres megjelenésük biztosított 
legyen. Ezeket a figyelmeztetéseket a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag következő legjobban látható 
felületén kell elhelyezni.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni az eltávolíthatatlan címkék használatát, megkönnyítendő a nagyobb 
méretű figyelmeztető feliratok elhelyezését a cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek esetében, amelyeket gyakran nem kartonba 
csomagolnak.
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Módosítás 277
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének 30 %-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32 %-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 %-ra 
módosul.

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének 30%-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32%-ra, a kettőnél több
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 
35%-ra módosul.

Or. it

Módosítás 278
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének 30 %-át kell kitöltenie. Ez az 
arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 32 %-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 %-ra
módosul.

(2) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének legfeljebb 17%-át kell 
kitöltenie. Ez az arány a két hivatalos 
nyelvet alkalmazó országokban 19%-ra, a 
három hivatalos nyelvvel rendelkezőknél 
pedig 21%-ra módosul.

Or. de

Módosítás 279
Pablo Arias Echeverría

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 30 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 32 %-ra, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 35 
%-ra módosul.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 30%-át kell kitöltenie, 
kivéve a kiskereskedelemben széles 
körben használt átlátszó műanyag 
védőcsomagolás esetében, amennyiben az 
alatta lévő csomagoláson lévő 
figyelmeztetés világosan látszik a 
védőcsomagolás alatt. Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32%-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35%-ra módosul.

Or. es

Módosítás 280
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 45 %-ra, a három
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 50 
%-ra módosul.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet 
alkalmazó országokban 45%-ra, a kettőnél 
több hivatalos nyelvvel rendelkezőknél 
pedig 50%-ra módosul.

Or. it

Módosítás 281
Franz Obermayr

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

(3) Az (1) bekezdésben említett 
figyelmeztető feliratnak a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő 
külső felületének 40 %-át kell kitöltenie. 
Ez az arány a két hivatalos nyelvet
alkalmazó országokban 45 %-ra, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkezőknél pedig 50 
%-ra módosul.

(3) Az (1) bekezdésben említett általános 
figyelmeztetésnek a csomagolási egység és 
minden gyűjtőcsomag megfelelő külső 
felületének legfeljebb 22%-át kell 
kitöltenie. Ez az arány a két hivatalos 
nyelvet alkalmazó országokban 25%-ra, a 
három hivatalos nyelvvel rendelkezőknél 
pedig 29%-ra módosul.

Or. de

Módosítás 282
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon csomagolási egységek esetében, 
amelyek legjobban látható felülete 
meghaladja a 75 cm2-t, a (2) és (3) 
bekezdésben említett figyelmeztetéseknek 
minden egyes felületen legalább 22,5 cm2-
es területet kell elfoglalniuk. Ez a terület a 
két hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban 24 cm2-re, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban pedig 26,25 cm2-re 
módosul.

Or. en

Indokolás

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő dohánytermékekre a 
2001/37/EK irányelvben meghatározott előírásoknak megfelelő szabályok vonatkoznak. Ez a 
bekezdés ezen előírások részét képezte.

Módosítás 283
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A figyelmeztetések 
matricák segítségével is elhelyezhetők, 
feltéve, hogy a matricák nem távolíthatók 
el. A nyelvi követelmények teljesítése 
érdekében a tagállamok meghatározhatják 
a betű nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

Or. en

Indokolás

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő dohánytermékekre a 
2001/37/EK irányelvben meghatározott előírásoknak megfelelő szabályok vonatkoznak. Ez a 
bekezdés ezen előírások részét képezte. A 2001/37/EK irányelv (18) preambulumbekezdése 
szerint az eltávolíthatatlan címkék használatát az irányelvben előírt feliratozási 
követelmények bevezetésének előmozdítására engedélyezni kell.

Módosítás 284
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

a) fehér háttéren, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell elhelyezni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;
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Or. en

Módosítás 285
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 
közepére kell igazítani, a csomagolási 
egység és minden gyűjtőcsomag felső 
szélével párhuzamosan;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 286
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 3 milliméternél nem 
vékonyabb és 4 milliméternél nem 
vastagabb fekete szegéllyel kell 
körülvenni.

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 2 milliméternél nem 
vékonyabb és 3 milliméternél nem 
vastagabb fekete szegéllyel kell 
körülvenni.

Or. de

Módosítás 287
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. nl

Módosítás 288
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben említett mentesség 
visszavonására, amennyiben a Bizottság 
jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

törölve

Or. es

Módosítás 289
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet, 
ugyanakkor a dohányzásnál lényegesen 
alacsonyabb egészségügyi kockázatot 
jelent.

Or. en



AM\935995HU.doc 15/120 PE510.679v02-00

HU

Indokolás

Fontosabb a viszonylagos kockázattal kapcsolatban tájékoztatást adni, mint nem 
számszerűsített kijelentéseket tenni a termék káros voltával kapcsolatban. A javasolt 
tájékoztatás egyértelmű, bizonyítékokon alapuló információval szolgál a dohányosok 
számára.

Módosítás 290
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Ez a dohánytermék károsítja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Or. en

Módosítás 291
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a dohánytermék károsíthatja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Ez a dohánytermék károsítja az Ön 
egészségét és függőséghez vezet.

Or. el

Módosítás 292
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 

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

30%-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32%-ra, a kettőnél több hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35%-ra módosul.

Or. it

Módosítás 293
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Or. nl

Módosítás 294
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi 
vagy szociális hatásai vannak;

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros, mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi 
hatásai vannak;

Or. de
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Indokolás

A „szociális” hatások fogalma – homályos volta miatt – jogbizonytalansághoz vezetne.

Módosítás 295
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi 
vagy szociális hatásai vannak;

b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohányterméknek vitalizáló, energizáló, 
gyógyító, fiatalító vagy más pozitív 
egészségügyi hatásai vannak;

Or. it

Indokolás

A természetes, organikus és „szociális” hatásokra való utalást törölni kell, mivel ezek tág 
vagy önkényes értelmezésekre adhatnak okot, aminek következtében a fogyasztókat
megfoszthatják a termékkel kapcsolatos kulcsfontosságú tényszerű információktól. Ez 
ellentétben áll az EUMSZ számos, alapvető jogokat – köztük a tulajdonjogokat, a 
véleménynyilvánítás szabadságát és a fogyasztók termékekre vonatkozó tájékoztatáshoz való 
jogát – érintő rendelkezésével, valamint a WTO szabályaival.

Módosítás 296
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra 
vagy más adalékanyagra, illetve ezek 
hiányára utal;

törölve

Or. it
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Indokolás

A c) pontot törölni kell, mivel ezek tág vagy önkényes értelmezésekre adhatnak okot, aminek 
következtében a fogyasztókat megfoszthatják a termékkel kapcsolatos kulcsfontosságú 
tényszerű információktól, többek között arra vonatkozóan, hogy a termék „American blend” 
keveréket tartalmaz. Ez ellentétben áll az EUMSZ számos, alapvető jogokat – köztük a 
tulajdonjogokat, a véleménynyilvánítás szabadságát és a fogyasztók termékekre vonatkozó 
tájékoztatáshoz való jogát – érintő rendelkezésével, valamint a WTO szabályaival.

Módosítás 297
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) élelmiszerre emlékeztet. d) szájon át fogyasztott dohánytermékek 
esetében élelmiszerre emlékeztet.

Or. it

Indokolás

A jelenlegi irányelv értelmében ez a követelmény csak a szájon át fogyasztott 
dohánytermékekre vonatkozik, és ezt a kitételt fenn kell tartani, mivel ellenkező esetben azt 
lehetne mondani, hogy a cigaretták hasonlóak a tagállami piacokon forgalmazott olyan 
édességekhez, mint a csokoládécigaretta.

Módosítás 298
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

Or. de

Módosítás 299
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Semmiféle olyan szöveg, név, 
márkanév, képi vagy egyéb jel, amely azt 
sugallja, hogy az adott dohánytermék 
kevésbé káros, mint mások, nem 
alkalmazható a dohánytermékek 
csomagolásán.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg helyébe a 2001/37/EK irányelv 7. cikkének szövege lép.

Módosítás 300
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés



PE510.679v02-00 20/120 AM\935995HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat rendelkezik a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű cigaretták 
betiltásáról. Ugyanakkor a vonatkozó tanulmányokból nem derül ki, hogy ezek az 
intézkedések elősegítenék az irányelv céljainak elérését. Éppen ellenkezőleg, beleavatkoznak a 
belső piac működésébe és a dohányipari ágazaton belüli szabad verseny torzulásához 
vezetnek, hiszen a dohányosok vagy általánosan elterjedt átmérőjű dohánytermékeket fognak 
választani fogyasztás céljából, vagy feketepiaci termékeket fognak vásárolni.

Módosítás 301
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kapcsolatos elemek.

Or. en

Módosítás 302
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 303
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. pt

Módosítás 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 305
Lara Comi



AM\935995HU.doc 23/120 PE510.679v02-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tiltott elemek és megoldások közé 
többek között, de nem kizárólag a 
következők tartozhatnak: szövegek, 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, például öntapadós 
címkék, matricák, külső tájékoztatók, 
lekaparható elemek és tokok. Nem tiltható 
a tényszerű információk terméken történő 
feltüntetése a fogyasztók számára. Nem 
tilthatók az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját megelőzően 
bejegyzett védjegyek.

Or. it

Indokolás

Néhány kitételt törölni kell, mivel az évek óta használt védjegyek fontos elemeinek tilalmához 
vezetnének, és nem tennék lehetővé a termékkel kapcsolatos tényszerű tájékoztatás nyújtását a 
fogyasztók számára, szembemenve az EUMSZ alapvető jogokról szóló rendelkezéseivel és a 
WTO szabályaival. A „slim” cigaretták betiltása fellendítené a csempészett cigaretták 
kereskedelmét, tudományosan nem megalapozott, továbbá jelentős hatással lenne a 
foglalkoztatásra és az adóbevételekre.

Módosítás 306
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A dohánytermékek csomagolásán nem 
szerepelhetnek szimbólumok, nevek, 
védjegyek, szövegek, belső tájékoztatók, 
lekaparható elemek vagy tokok, illetve 
egyéb olyan jelzések, amelyek arra 
utalhatnak, hogy az egyik dohánytermék 
kevésbé káros a másiknál, vagy 
félrevezethetik a fogyasztót a 
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lekaparható elemek és tokok, illetve 
magának dohányterméknek az alakjával 
kapcsolatos elemek. A 7,5 mm-nél kisebb 
átmérőjű cigarettákat félrevezetőnek kell 
tekinteni.

dohánytermék káros voltával 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 307
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Indokolás

Az egyes dohányfajták közötti különbségtétel megelőzése (lásd a (16) preambulumbekezdést) 
és a fogyasztók vásárolt termékkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatása érdekében.

Módosítás 308
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A csomagolási egységen az alábbi 
szöveget tartalmazó címkét kell elhelyezni: 
„Minden cigaretta egyformán káros”.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a 7,5 mm-nél kisebb átmérőjű vagy 
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mentolos cigaretták ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint a közönséges cigaretták.

Módosítás 309
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Módosítás 310
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 311
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigaretta csomagolási egység 
téglatest alakú. A cigarettasodrásra szánt 

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

Or. it

Indokolás

A csomagolás bizonyos tervezési jellemzőinek betiltása ösztönözné a csempészetet, korlátozná 
a versenyt, csökkentené a választékot és akadályozná az innovációt. A szellemi tulajdonjogok 
megszűnnének vagy sérülnének.  E rendelkezések nem indokolhatók belső piaci vagy 
egészségügyi okokkal, emellett bizonyos meglévő termékek betiltásához vezetnének. Ezenfelül 
ezek a követelmények nem arányosak.

Módosítás 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A cigaretta csomagolási egysége
négyszögletes alakú. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek csomagolási 
egysége tasak, henger vagy doboz formájú.

Or. de

Indokolás

Az egyszerű téglatest alakú csomagolást viszonylag könnyű legyártani. A bonyolult formájú 
csomagoláshoz ezzel szemben magas fokú szakértelemre és különleges gépeket igénylő, 
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költséges gyártási eljárásra van szükség. Ez már önmagában véve megnehezíti a termék 
hamisítását. A fogyasztók félrevezetése – a csomagolás címkézésére vonatkozó rendelkezések 
révén – másutt kerül szabályozásra.

Módosítás 313
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A cigaretta csomagolási egysége
téglatest alakú. Egy cigaretta csomagolási 
egysége legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 20 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Indokolás

A cigarettasodrásra szánt dohányt évtizedek óta különféle alakban és formátumban 
csomagolják, és a Bizottság nem terjesztett elő tudományos bizonyítékot az ilyen szintű 
szabványosítás igazolására.  A kinyilvánított cél ezért nem világos, miközben a javaslat 
következményeképpen gyakorlatilag számos meglévő terméket betiltanának.

Módosítás 314
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

csomag elülső részének legalább 70%-ára 
kiterjed. Egy cigaretta csomagolási egysége
legalább 20 cigarettát tartalmaz. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 20 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 315
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Annak előírása, hogy legalább hány cigarettát tartalmazzon a csomagolási egység, és 
legalább mennyi legyen a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek csomagolási egységének 
tömege, elvenné a választás lehetőségét a fogyasztóktól, különösen a kevesebbet dohányozni 
szándékozóktól.

Módosítás 316
Andreas Schwab

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

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

(1) A cigaretta csomagolási egysége
négyszögletes alakú. A cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek és a finomra vágott 
dohány egységcsomagja legalább 40 g 
dohányt tartalmaz.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata kizárná a cigarettasodrásra szánt, finomra vágott dohány dobozokban 
történő árusítását, anélkül, hogy erre vonatkozóan a hatásvizsgálat konkrét indokolást 
tartalmazna.

Módosítás 317
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 318
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 319
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

csomag elülső részének legalább 70%-ára 
kiterjed. A cigaretta csomagolási egysége
nem tartalmaz összesen 33 grammnál 
alacsonyabb tömegű cigarettát. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 80 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 320
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni a rugalmasságot a csomagolás tekintetében, mivel a belső piac 
szempontjából nincs konkrét ok annak korlátozására, például a 2007/54/EK irányelv 
fényében.

Módosítás 321
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból 
vagy puha anyagból készülhet, és nem 

törölve
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lehet rajta olyan nyílás, amely az első 
felnyitás után újrazárható, a 
felpattintható (flip-top) fedélen kívül. A 
felpattintható (flip-top) fedél csak a 
csomag hátsó éléhez rögzíthető.

Or. it

Indokolás

A csomagolás bizonyos tervezési jellemzőinek vagy anyagainak betiltása ösztönözné a 
csempészetet, korlátozná a versenyt, csökkentené a választékot és akadályozná az innovációt. 
A szellemi tulajdonjogok megszűnnének vagy sérülnének. E rendelkezés nem indokolható 
belső piaci vagy egészségügyi okokkal, emellett bizonyos meglévő termékek betiltásához 
vezetne. Ezenfelül ezek a követelmények nem arányosak.

Módosítás 322
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Módosítás 323
Antonyia Parvanova

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

(2a) Az cigaretták és cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó 
csomagolási egységének és minden 
gyűjtőcsomagjának külső felületét a 
következőképpen kell szabványosítani:
a) nem tartalmazhatnak védjegyet vagy 
bármely más jelzést, kivéve a márkanevet 
és a dohánytermék valamely 
névváltozatát;
b) a márkanév és bármely névváltozat:
i) egynél többször nem jelenhet meg egy 
adott felületen;
ii) vízszintesen, alul jelenítendő meg, 
ugyanolyan elrendezésben, mint a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetés, 
amely a csomagolási egység és a 
gyűjtőcsomag fennmaradó elülső és hátsó 
felületén középen és fent jelenik meg;
iii) megfelel a (3) bekezdésben 
meghatározott részletesebb szabályoknak.

Or. en

Indokolás

Az egységes piaci kereskedelem előtti akadályok elhárítása mellett a szabványosított 
„semleges” csomagolás tűnik a legmegfelelőbbnek az egészség és a fogyasztók védelme 
szempontjából azáltal, hogy növeli az egészségügyi figyelmeztetések hatását azok körében, 
akik még nem kezdtek el dohányozni – azaz visszatartja a fiatalokat különösen a dohányzás 
elkezdésétől – és elkerüli az egyedi fogyasztói csoportokra irányuló „brand identification” (a 
márkanévvel való azonosulást célzó) stratégiákat.

Módosítás 324
Antonyia Parvanova

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

(2b) Magán a dohányterméken nem 
szerepelhet sem védjegy, sem más jelölés.

Or. en

Indokolás

Az egyes cigarettákon nem engedhető meg márkanevek, dizájn- vagy díszítőelemek 
használata.

Módosítás 325
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 326
Wim van de Camp

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 327
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 328
Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 329
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Módosítás 330
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Az e bekezdés értelmében a Bizottságra ruházott hatáskörök lehetővé tennék az irányelv 
alapvető elemeinek a Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélküli és az EUMSZ 290. 
cikkének (1) bekezdését sértő módosítását.

Módosítás 331
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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körülményekben jelentős változást történt.

Or. nl

Módosítás 332
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 333
Gino Trematerra

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. it

Módosítás 334
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Indokolás

A cigaretta vagy cigarettasodrásra használt dohánytermék csomagolásának formáját az 
irányelvre irányuló javaslat 13. cikkének (1) bekezdése írja elő. Az egyéb dohánytermékek 
csomagolásának formájára vonatkozó javaslatot jogalkotási javaslatba kellene foglalni, mivel 
a versennyel és a belső piac szabadságával kapcsolatos, alapvetően fontos kérdésekről van 
szó.

Módosítás 336
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Az e bekezdés értelmében a Bizottságra ruházott hatáskörök lehetővé tennék az irányelv 
alapvető elemeinek a Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélküli és az EUMSZ 290. 
cikkének (1) bekezdését sértő módosítását.

Módosítás 337
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A cigaretta és a cigarettasodrásra 
használt dohánytermék csomagolási 
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egységének meg kell felelnie a Bizottság 
által e cikk következő, (4b) bekezdésében 
meghatározott semleges csomagolási 
előírásoknak.

Or. en

Módosítás 338
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén intézkedéseket fogad el a cigaretta 
és a cigarettasodrásra használt 
dohánytermék csomagolási egységére 
vonatkozó csomagolási szabályokról. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 339
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A hatékony nyomonkövethetőség és 
visszakereshetőség érdekében a
tagállamok előírják, hogy a cigaretta 
valamennyi csomagolási egységén és 
csomagolásán, valamint gyűjtőcsomagján
egyedi, biztonságos és eltávolíthatatlan 
azonosító jelzést (a továbbiakban: egyedi
azonosító), például kódot vagy bélyeget 
kell elhelyezni vagy annak e csomagolás 
részét kell képeznie. Az Unión kívül 
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csomagolási egység felnyitásakor. Az 
Unión kívül előállított termékek esetében 
az e cikkben megállapított kötelezettségek 
kizárólag az uniós piacra szánt vagy az 
Unióban forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

előállított termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 340
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 341
Ildikó Gáll-Pelcz
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 342
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek minden egységcsomagját 
egyedi azonosítóval jelöljék meg, amelyet 
láthatatlan tintával elhelyezett digitális 
adójeggyel együtt kell használni. A
sértetlenségük biztosítása érdekében az 
egyedi azonosítókat eltávolíthatatlanul kell 
nyomtatni/rögzíteni, kitörölhetetleneknek 
kell lenniük, és azokat semmilyen módon 
nem lehet eltakarni vagy megszakítani, 
például adó- és zárjegyek vagy árcédulák 
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termékek esetében az e cikkben 
megállapított kötelezettségek kizárólag az 
uniós piacra szánt vagy az Unióban 
forgalomba hozott termékekre 
vonatkoznak.

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

Or. en

Indokolás

Több tagállam alkalmazza már a korszerű, digitális adójegyek új generációját. Ez az adójegy 
láthatatlan tintával készül, és egy egyedi, az egyes csomagok adatait tartalmazó, rejtett kódot 
foglal magában. Az adójegyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a termékek eredetiek 
vagy hamisítottak-e, és az adójegyeken részletes adatok kódolhatók, amelyeket egy központi 
adatrendszerbe töltenek fel. A láthatatlan tintát alkalmazó technika előnye a biztonság: a tinta 
láthatatlan, és nehezen hamisítható.

Módosítás 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyedi azonosító lehetővé teszi az 
alábbiak meghatározását:

(2) Az egyedi, biztonságos és 
másolhatatlan azonosító lehetővé teszi az 
alábbiak meghatározását:

Or. pl

Indokolás

Az azonosítónak biztonságosnak és másolhatatlannak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy nem 
állhat pusztán számok és betűk egyéb biztonsági elem nélküli sorozatából, mivel az ilyen 
biztonsági elemek könnyen másolhatók.

Módosítás 344
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék neve; e) a termék leírása;

Or. en

Módosítás 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék neve; e) a termék leírása;

Or. en

Indokolás

Javasoljuk az alkalmazott terminológiát a megfelelő WHO-jegyzőkönyv terminológiájához 
igazítani.

Módosítás 346
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; törölve

Or. en

Módosítás 347
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett szállítási útvonal, a szállítás 
időpontja, a rendeltetési hely, a kiindulási 
hely és a címzett;

Or. fr

Módosítás 348
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervezett szállítási útvonal; g) a tervezett szállítási útvonal, a szállítás 
időpontja, a szállítás rendeltetési helye, a 
kiindulási hely és a címzett;

Or. en

Módosítás 349
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben az uniós importőr; törölve

Or. en

Módosítás 350
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tényleges szállítási útvonal a gyártástól
az első kiskereskedelmi egységhez, 
beleértve valamennyi igénybe vett raktárt;

i) a szállítás időpontja, a címzett, az 
indulási és a rendeltetési hely a gyártástól
a gyártóval vagy importőrrel kapcsolatban 
nem álló első vásárlóig, beleértve annak 
saját raktárait és valamennyi igénybe vett
adóraktárt;

Or. en

Módosítás 351
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártóval vagy importőrrel 
kapcsolatban nem álló első vásárló
azonosítása, valamint minden későbbi 
ismert vásárló azonosítása;

Or. en

Módosítás 352
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló számlái, 
megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

k) a gyártóval vagy importőrrel 
kapcsolatban nem álló első vásárló 
számlái, megrendelési számai és kifizetési 
bizonylatai.

Or. en
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Módosítás 353
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csomagolási egység egyedi azonosítója 
kapcsolódjon a gyűjtőcsomag egyedi 
azonosítójához. A csomagolási egység és a 
gyűjtőcsomag közötti kapcsolat bármely 
változását rögzíteni kell a (6) bekezdésben 
említett adatbázisban.

Or. fr

Módosítás 354
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a
birtokából való végleges kikerülésükről.
Ez a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy
valamennyi Unión belüli gyártó és 
importőr rögzítse az adatokat a termékek
valamennyi mozgásáról és a gyártóval 
vagy importőrrel kapcsolatban nem álló 
első vásárlónak való értékesítésről. Ez a 
kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

Or. en
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Módosítás 355
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról, valamint azok 
minden közbenső mozgásáról és a 
birtokából való végleges kikerülésükről. Ez 
a kötelezettség teljesíthető összesített 
formában, például a gyűjtőcsomagok 
nyilvántartásával is, feltéve, hogy a 
csomagolási egységek árukövetése és 
nyomon követése így is lehetséges.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő valamennyi gazdasági szereplő – a 
gyártótól kezdve az első kiskereskedelmi 
egység előtti utolsó gazdasági szereplőig –
vezessen nyilvántartást a birtokában levő 
összes egységcsomagról és 
gyűjtőcsomagról, valamint azok minden 
közbenső mozgásáról és a birtokából való 
végleges kikerülésükről. Ez a kötelezettség 
teljesíthető összesített formában, például a 
gyűjtőcsomagok nyilvántartásával is, 
feltéve, hogy a csomagolási egységek 
árukövetése és nyomon követése így is 
lehetséges.

Or. fr

Módosítás 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő eszközöket. 
Az eszköz képes adatokat elektronikus 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő valamennyi 
gazdasági szereplő – a gyártótól kezdve az 
első kiskereskedelmi egység előtti utolsó 
gazdasági szereplőig, ideértve az 
importőröket, raktárakat és szállítási 
vállalatokat – rendelkezésére bocsátják a 
megvásárolt, eladott, tárolt, szállított vagy 
más módon kezelt dohánytermékek 
nyilvántartását lehetővé tevő, a tagállamok 
által meghatározott eszközöket. Az eszköz 
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úton olvasni és továbbítani a (6) 
bekezdésben említett adattároló 
rendszerhez.

képes adatokat elektronikus úton olvasni és 
továbbítani a (6) bekezdésben említett 
adattároló rendszerhez.

Or. pl

Indokolás

Az alkalmazott eszközök típusát a tagállamoknak kellene meghatározniuk.

Módosítás 357
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A rögzített adatokat csak az a 
dohánytermékek kereskedelmében részt 
vevő gazdasági szereplő módosíthatja vagy 
törölheti, amely az adatokat bevitte, míg az 
ügyletben közvetlenül érintett többi 
gazdasági szereplő, például a szállító vagy 
a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 
bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 
szereplő beviszi a helyes adatokat és az 
előző bejegyzésre való hivatkozást, 
amennyiben az véleménye szerint 
kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 
között és megfelelő bizonyítékok 
benyújtását követően annak a tagállamnak 
az illetékes hatósága, ahol a 
nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 
nyilvántartásba vétel az Unión kívül 
történt, az import helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága engedélyezheti az 
előzőleg nyilvántartásba vett adatok 
módosítását vagy törlését.

(5) A rögzített adatokat időben el kell 
juttatni valamely adatbázisba. Az adatokat
csak az a dohánytermékek 
kereskedelmében részt vevő gazdasági 
szereplő módosíthatja vagy törölheti, 
amely az adatokat bevitte, míg az 
ügyletben közvetlenül érintett többi 
gazdasági szereplő, például a szállító vagy 
a címzett észrevételeket fűzhet a korábban 
bevitt adatokhoz. Az érintett gazdasági 
szereplő beviszi a helyes adatokat és az 
előző bejegyzésre való hivatkozást, 
amennyiben az véleménye szerint 
kiigazításra szorul. Kivételes körülmények 
között és megfelelő bizonyítékok 
benyújtását követően annak a tagállamnak 
az illetékes hatósága, ahol a 
nyilvántartásba vétel történt, illetve, ha a 
nyilvántartásba vétel az Unión kívül 
történt, az import helye szerinti tagállam 
illetékes hatósága engedélyezheti az 
előzőleg nyilvántartásba vett adatok 
módosítását vagy törlését. A rögzített 
adatokat a gyártástól számított négyéves 
időtartamig meg kell őrizni, kivéve, ha 
valamely tagállam vagy a Bizottság 
folyamatban lévő vizsgálat miatt hosszabb 
megőrzési időt kér előírni.
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Or. en

Módosítás 358
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az előírt 
adatok online hozzáférhetőségét a 
tagállami illetékes hatóságok, a Bizottság 
és a független harmadik fél számára. A 
tagállamok vagy a Bizottság a gyártók 
vagy importőrök számára hozzáférést 
biztosít ezekhez az információkhoz azzal a 
feltétellel, hogy a bizalmas üzleti adatok a 
vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok 
által előírt, továbbra is megfelelő 
védelemben részesülnek. A tagállamok 
biztosítják, hogy az adatbázishoz való 
hozzáférésre kizárólag olyan esetben 
kerüljön sor, amikor az tiltott 
kereskedelem felderítéséhez vagy 
kivizsgálásához szükséges, és az 
adatbázisban szereplő adatokat védetten 
és bizalmasan kezelik. Az adatok 
különösen nem bocsáthatóak olyan 
személy vagy szervezet rendelkezésére, aki 
vagy amely a vizsgálatban vagy az azt 
követő eljárásban nem vesz részt.
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Or. en

Módosítás 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy 
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok meggyőződnek arról, 
hogy a dohánytermékek gyártói és 
importőrei egy független harmadik féllel 
adattárolási szerződést kötnek, amely fél 
tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához.
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a 
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Or. pl

Indokolás

A gyártók által rendelkezésre bocsátott adatok ellenőrzése a tagállamok feladata.
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Módosítás 360
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei egy
független harmadik féllel adattárolási 
szerződést kötnek, amely fél tárhelyet 
biztosít az érintett gyártóra vagy importőrre 
vonatkozó adatok tárolásához. Az 
adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a dohánytermék 
gyártója által javasolt és fizetett, és a
Bizottság által jóváhagyott külső ellenőr 
hagyja jóvá és ellenőrzi. A tagállamok 
állandó jelleggel biztosítják az adattároló 
rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

(6) A tagállamok független harmadik féllel 
adattárolási szerződést kötnek, amely fél 
tárhelyet biztosít az érintett gyártóra vagy 
importőrre vonatkozó adatok tárolásához.
Az adattároló rendszer fizikailag az Unió 
területén található. A harmadik fél 
alkalmasságát, különösen annak 
függetlenségét és technikai felkészültségét, 
valamint a szerződést a Bizottság által 
jóváhagyott külső ellenőr hagyja jóvá és 
ellenőrzi. A külső ellenőrrel kötött 
szerződésből és az adatbázis-kezelési 
szolgáltatásból eredő költségeket a 
dohánytermékek gyártóinak és 
importőreinek kell fedezniük. A
tagállamok állandó jelleggel biztosítják az 
adattároló rendszer teljes átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a független 
harmadik fél számára. Kellően indokolt 
esetben a tagállamok vagy a Bizottság a 
gyártók vagy importőrök számára 
hozzáférést biztosít ezekhez az 
információkhoz, feltéve, hogy a bizalmas 
üzleti adatok a vonatkozó nemzeti és uniós 
jogszabályok által előírt, továbbra is 
megfelelő védelemben részesülnek.

Or. fr

Módosítás 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés



AM\935995HU.doc 55/120 PE510.679v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi, biztonságos és 
másolhatatlan azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

Or. pl

Módosítás 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható, 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és 
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg. Azon 
tagállamokban, amelyekben a 
dohánytermékeken adójegyeket 
alkalmaznak, és az alkalmazott adójegyek 
megfelelnek a fenti előírásoknak, további 
biztonsági elem alkalmazása nem 
szükséges.

Or. en
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Módosítás 363
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy látható,
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amely legalább 1 cm², és
amelyet eltávolíthatatlanul kell nyomtatni 
vagy rögzíteni, kitörölhetetlennek kell 
lennie, és amely semmilyen módon nem 
takarható el vagy szakítható meg, például 
adó- és zárjegyek, árcédulák vagy más, 
jogszabályban előírt elemek által.

(8) Az egyedi azonosítón kívül a 
tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek minden forgalomba 
hozott csomagolási egysége egy 
hamisításálló biztonsági elemet 
tartalmazzon, amelyet eltávolíthatatlanul 
kell nyomtatni vagy rögzíteni, 
kitörölhetetlennek kell lennie, és amely 
semmilyen módon nem takarható el vagy 
szakítható meg, például adó- és zárjegyek, 
árcédulák vagy más, jogszabályban előírt 
elemek által.

Or. es

Módosítás 364
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
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az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.

Or. nl

Módosítás 365
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:

törölve

a) a (6) bekezdésben említett szerződés 
kulcsfontosságú elemeinek 
meghatározása (például időtartam, 
megújíthatóság, a szükséges szakértelem, 
bizalmas jelleg), beleértve annak 
rendszeres ellenőrzését és értékelését;
b) azoknak a technikai előírásoknak a 
meghatározása, amelyek biztosítják, hogy 
az egyedi azonosítókhoz és a kapcsolódó 
funkciókhoz használt rendszerek teljesen 
kompatibilisek legyenek egymással az 
Unión belül, valamint
c) a biztonsági elemre vonatkozó technikai 
előírásoknak és azok lehetséges 
rotációjának a meghatározása a 
tudományos, piaci és technikai 
fejleményekhez történő igazításuk 
érdekében.
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Or. es

Módosítás 366
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a nyomonkövethetőségre és 
visszakereshetőségre és a napi fogyasztási 
cikkek hitelesítésére vonatkozó meglévő 
eljárásokkal, technológiákkal és 
kereskedelmi gyakorlatokkal, valamint a 
WHO FCTC dohánytermékek tiltott 
kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 
szerinti követelményekkel összhangban a
22. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra 
vonatkozóan

Or. en

Módosítás 367
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 5
éves időszakra mentességet kell adni az
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

(10) A cigarettáktól és a finomra vágott,
cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől 
eltérő dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 10
éves időszakra mentességet kell adni az
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

Or. en
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Indokolás

A WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 8. cikkének (3) 
bekezdése a cigarettától és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékekre 10 éves átmeneti időszakot állapít meg.

Módosítás 368
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 5
éves időszakra mentességet kell adni az
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

(10) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékekre a 25. cikk (1) 
bekezdésében szereplő időpontot követő 10
éves időszakra mentességet kell adni az
(1)–(8) bekezdések alkalmazása alól.

Or. it

Indokolás

Lásd a WHO FCTC dohánytermékek tiltott kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 8. cikkének 
(3) bekezdését.

Módosítás 369
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

törölve

Or. en
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Módosítás 370
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

(1) A tagállamok Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtilthatják a 
szájon át fogyasztható dohánytermékek 
forgalmazását.

Or. en

Indokolás

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Módosítás 371
Christian Engström

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felső határértékeket 
állapítanak meg a forgalomba hozott 
füstnélküli dohánytermékekben jelen lévő 
mérgező vagy rákkeltő anyagokra 
vonatkozóan. Az anyagok és az előírt 
határértékek részletes jegyzékét a IIa. 
melléklet tartalmazza. 

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a szájon át fogyasztott dohánytermékek tilalmának helyébe egy valamennyi 
füstnélküli dohánytermékre vonatkozó termékminőségi normát léptet. A legkevésbé veszélyes 
füstnélküli dohánytermékek betiltása helyett azt eredményezi, hogy a legveszélyesebbek 
kikerülnek a piacról, s ekképpen összhangban van a belső piaci egészségügyi célkitűzésekkel. 
Ez a szakasz a WHO dohánytermékek szabályozásával foglalkozó tanulmányozócsoportnak a 
dohánytermékek szabályozásának tudományos alapjáról szóló jelentését idézi – WHO 
Technical Report Series, no. 955. (2010)

Módosítás 372
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 22. cikknek megfelelően 
felhatalmazást kap arra, hogy a 
tudományos fejlődés és a nemzetközileg 
elismert szabványoka figyelembevételével 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1a) bekezdésben említett és 
a IIa. mellékletben meghatározott 
anyagok és határértékek kiigazítására, 
tekintetbe véve az arányosság, a 
megkülönböztetésmentesség elvét, 
valamint azt a célkitűzést, hogy a belső 
piac az egészség védelmének magas szintje 
mellett fejlődjék.

Or. en

Indokolás

A Bizottság felhatalmazást kap a szabályozási keret kiigazítására, például arra, hogy indokolt 
esetben nehézfémeket vagy más rákkeltő anyagokat vegyen fel a jegyzékbe.

Módosítás 373
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A dohánytermékek értékesítési ponton 
történő megjelenítése
(1) A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek értékesítési ponton 
történő megjelenítését.
(2) A dohánytermékeket a vásárlótól teljes 
mértékben rejtve kell tartani, a 
dohánytermékek értékesítésének, a 
leltározásnak, a készletfeltöltésnek, a 
személyzet képzésének és a tárolóegység 
karbantartásának kivételével.
(3) A dohánytermékek (2) bekezdésben 
felsorolt okokból való megjelenítése csak e 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
időtartamban történhet. 
(4) A dohánytermékek árait egységesített
formában kell felsorolni.

Or. en

Módosítás 374
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 

(1) A tagállamok megtiltják, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára.
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illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

Or. en

Módosítás 375
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 
illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

(1) A tagállamok megtiltják, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára.

Or. fr

Módosítás 376
Matteo Salvini

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

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 
illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 
letelepedett kiskereskedelmi egységek
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytassanak.

Or. it

Módosítás 377
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 
illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 

(1) A tagállamok megtiltják a területükön 
letelepedett kereskedelmi egységek
számára, hogy nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytassanak.



AM\935995HU.doc 65/120 PE510.679v02-00

HU

távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

Or. cs

Indokolás

A szakértők úgy véli, hogy annak biztosítása, hogy a kiskorúak számára történő árusítás 
tilalmát megfelelően betartsák, olyan megelőző intézkedést jelent, amely megóvja a 
gyermekeket és a kiskorúakat a dohányzás hatásaitól.

Módosítás 378
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelezik a unióbeli 
fogyasztók számára nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egységeket, hogy abban a 
tagállamban, ahol a kiskereskedelmi 
egység székhellyel rendelkezik, valamint a 
tényleges vagy potenciális fogyasztók 
tagállamában regisztálják magukat az 
illetékes hatóságoknál. Az Unión kívüli 
székhellyel rendelkező kiskereskedelmi 
egységeket a tényleges vagy potenciális 
fogyasztók szerinti tagállamban kell az 
illetékes hatóságoknál nyilvántartásba 
venni. Minden, nemzetközi dimenziójú 
távértékesítést folytatni kívánó 
kiskereskedelmi egység benyújtja az 
illetékes hatóságoknak legalább az alábbi 
információkat:

(1) A tagállamok nem engedik, hogy 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítésre kerüljenek unióbeli 
fogyasztók számára. 

Or. pl

Indokolás

Az internetes értékesítés engedélyezésének fenntartása – függetlenül arról az elméleti 
követelménytől, hogy a fogyasztó korát ellenőrző rendszert vezessenek be – ellentétes a 
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Bizottság által megállapított célkitűzéssel, azaz a gyerekek és a fiatalok dohánytermékekhez 
való hozzájutásának megelőzésével. Lehetséges, hogy az esetleges fiatal vásárlók számára az 
életkor-ellenőrző rendszer kijátszása nem jelent kihívást.

Módosítás 379
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. en

Módosítás 380
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. fr

Módosítás 381
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 

törölve
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dohánytermékeket szállítják;

Or. it

Módosítás 382
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) név vagy cégnév és a tevékenység 
helyének állandó címe, ahonnan a 
dohánytermékeket szállítják;

törölve

Or. pl

Módosítás 383
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. en

Módosítás 384
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi törölve
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dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

Or. fr

Módosítás 385
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. it

Módosítás 386
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a dohánytermékek nemzetközi 
dimenziójú, információs társadalmi 
szolgáltatások által történő távértékesítési 
tevékenysége kezdetének az időpontja;

törölve

Or. pl

Módosítás 387
Preslav Borissov

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

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. en

Módosítás 388
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. fr

Módosítás 389
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. it

Módosítás 390
Adam Bielan

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

c) az e célra felhasznált weboldal(ak) címe 
és a honlap azonosításához szükséges 
összes lényeges információ.

törölve

Or. pl

Módosítás 391
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok megtiltják a 
területükön ingyenes vagy engedményes 
árú dohánytermékek terjesztését és új, 
lezárt dobozokban lévő dohánytermékek 
elcserélését már felnyitott dobozokra, 
függetlenül attól, hogy milyen csatornán 
keresztül kerül sor a cserére.

Or. it

Indokolás

A promóciós célú rendszerek, amelyek keretében nyilvános helyeken ingyenes cigarettát 
osztanak vagy új csomag cigarettát adnak a már kinyitott dobozért cserébe, a fiatalokat 
célozza, és ezért védhetetlen.

Módosítás 392
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 

törölve
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biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

Or. en

Módosítás 393
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

törölve

Or. fr

Módosítás 394
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok illetékes hatóságai törölve
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közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

Or. it

Módosítás 395
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

törölve

Or. cs

Módosítás 396
Adam Bielan

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

(2) A tagállamok illetékes hatóságai 
közzéteszik a 95/46/EK irányelvben 
megállapított szabályoknak és 
biztosítékoknak megfelelően 
nyilvántartásba vett összes 
kiskereskedelmi egység teljes listáját. A 
kiskereskedelmi egységek a 
dohánytermékek távértékesítés 
formájában történő forgalomba hozatalát 
csak akkor kezdhetik meg, ha a megfelelő 
tagállamban a kiskereskedelmi egység 
nevét közzétették.

törölve

Or. pl

Módosítás 397
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. en

Módosítás 398
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés



PE510.679v02-00 74/120 AM\935995HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. fr

Módosítás 399
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. it

Módosítás 400
Olga Sehnalová

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

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. cs

Módosítás 401
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a megfelelés biztosítása 
és a végrehajtás megkönnyítése érdekében 
szükséges, a rendeltetési tagállamok 
megkövetelhetik, hogy a kiskereskedelmi 
egységek jelöljenek ki egy természetes 
személyt annak ellenőrzése céljából, hogy 
a dohánytermékek, mielőtt a fogyasztóhoz 
eljutnak, megfelelnek a rendeltetési 
tagállamban ezen irányelv értelmében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

törölve

Or. pl

Módosítás 402
Preslav Borissov

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

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. en

Módosítás 403
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. fr

Módosítás 404
Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. it

Módosítás 405
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. cs
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Módosítás 406
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távértékesítést folytató 
kiskereskedelmi egységeknek 
rendelkezniük kell egy életkor-ellenőrző 
rendszerrel, amely ellenőrzi, hogy az 
értékesítés időpontjában a terméket 
vásárló fogyasztó tiszteletben tartja-e a 
rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti 
jogszabályában meghatározott alsó 
korhatárt. A kiskereskedő vagy a kijelölt 
természetes személy az életkor-ellenőrző 
rendszert és működését bemutató jelentést 
nyújt be az illetékes hatóságoknak.

törölve

Or. pl

Módosítás 407
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve

Or. en
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Módosítás 408
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve

Or. fr

Módosítás 409
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve
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Or. it

Módosítás 410
Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

törölve

Or. cs

Módosítás 411
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 
illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 

törölve
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egységekre is.

Or. pl

Módosítás 412
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
új, potenciálisan alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékekről; 

Or. pt

Módosítás 413
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új dohánytermék-kategóriákról és 
alacsonyabb kockázatú termékek 
forgalombahozatal előtti engedélyezéséről

Or. it

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Amennyiben ezt elmulasztják, az hátráltatná ezeknek a 
hagyományos dohánytermékek kevésbé káros alternatíváját kínáló termékeknek a kutatásába, 
fejlesztésébe és innovációjába történő beruházást, illetve azok gyártását és 
forgalombahozatalát.
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Módosítás 414
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban. Az 
értesítést elektronikus formában kell 
benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben olyan új 
kategóriájú dohányterméket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban, amely független és 
megbízható tudományos adatok alapján 
jelentősen kevésbé káros, mint a 
hagyományos dohánytermékek. Az 
értesítést elektronikus formában kell 
benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

Or. fr

Módosítás 415
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban. Az
értesítést elektronikus formában kell 

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben olyan új 
kategóriájú dohányterméket kívánnak 
forgalomba hozni ezekben a 
tagállamokban, amellyel kapcsolatban 
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benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

olyan állítást kívánnak közzétenni, hogy 
megbízható tudományos adatok alapján 
állítólag kevésbé káros vagy kockázatos, 
mint a hagyományos dohánytermékek. Az 
értesítést elektronikus formában kell 
benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, valamint az információkat kell 
szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az új dohánytermék-kategóriákat bejelentő 
gyártók és importőrök az érintett illetékes 
hatóságnak az alábbiakat is benyújtják:

Or. pt

Módosítás 416
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, függőséget 
okozó tulajdonság és vonzerejére, 
különösen a termék összetevőire és 
kibocsátására vonatkozóan;

a) a rendelkezésre álló tudományos 
kutatások a termék toxicitására, a passzív 
dohányzásra gyakorolt hatására, 
függőséget okozó tulajdonságára és 
vonzerejére, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

Or. cs

Módosítás 417
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok előírják a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
számára, hogy nyújtsák be az (1) bekezdés 
a)–c) pontjai értelmében előírt 
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információkat illetékes hatóságaiknak, 
miután független tudományos testületek 
ellenőrizték a tartalmat és a 
következtetéseket.

Or. cs

Módosítás 418
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni.

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni az 
alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
forgalombahozatalával kapcsolatban.

A tagállamok jogosultak az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermékekre vonatkozó 
fogyasztói tájékoztatást, csomagolást és 
címkézést, összetevőket és kibocsátást, 
illetve a kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-tartalom mérésére szolgáló 
módszereket meghatározó sajátos 
szabályokat hozni. A tagállamok értesítik 
e szabályokról a Bizottságot:

Or. it

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
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alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Amennyiben ezt elmulasztják, az hátráltatná ezeknek a 
hagyományos dohánytermékek kevésbé káros alternatíváját kínáló termékeknek a kutatásába, 
fejlesztésébe és innovációjába történő beruházást, illetve azok gyártását és 
forgalombahozatalát.

Módosítás 419
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalomba hozott, új dohánytermék-
kategóriákba tartozó termékeknek meg kell 
felelniük az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek. Az alkalmazandó 
rendelkezések attól függenek, hogy a 
termékek a 2. cikk 29. pontja szerinti 
füstnélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 
33. pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e.

(3) A forgalomba hozott, új és alacsonyabb 
kockázatú dohánytermék-kategóriákba 
tartozó termékeknek meg kell felelniük az 
ezen irányelvben előírt követelményeknek.
Az alacsony kockázatú dohánytermékek a 
tagállamok által a (2) bekezdés 
értelmében meghatározott sajátos 
előírások hatálya alá tartoznak. Az 
alkalmazandó rendelkezések attól 
függenek, hogy a termékek a 2. cikk 29. 
pontja szerinti füstnélküli dohánytermék
vagy a 2. cikk 33. pontja szerinti 
dohányzásra szánt dohánytermék 
meghatározása alá tartoznak-e.

Or. it

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése (36a) albekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. Amint a 
hatóságok tudományos bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy bizonyos új dohánytermékek 
alacsonyabb kockázatot hordoznak, tényleges szabályokat kell hozni, hogy biztosítsák a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Amennyiben ezt elmulasztják, az hátráltatná ezeknek a 
hagyományos dohánytermékek kevésbé káros alternatíváját kínáló termékeknek a kutatásába, 
fejlesztésébe és innovációjába történő beruházást, illetve azok gyártását és 
forgalombahozatalát.

Módosítás 420
Bernadette Vergnaud
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Független, megbízható és 
ellenőrizhető tudományos és technikai
adatok alapján a Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
és a 22. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amely meghatározza a hagyományos 
dohánytermékeknél jelentősen kevésbé 
káros új dohánytermékek értékelésére, 
csomagolására, címkézésére, összetevőire, 
forgalombahozatalára, kiszerelésére és 
értékesítésére vonatkozó szabályokat. 

Or. fr

Módosítás 421
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

(1) Azok a nikotintartalmú termékek, 
amelyeket – a harmadik bekezdésben 
meghatározott üzenettől eltérő módon – az 
emberi betegségek kezelésére vagy 
megelőzésére szolgáló tulajdonságokkal 
rendelkezőnek minősítenek, csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK 
irányelv alapján engedélyezték őket:

Or. en

Indokolás

Ez kötelezővé teszi a gyógyszerészeti forgalombahozatali engedélyt, amennyiben egészségügyi 
állítást alkalmaznak a gyógyszerekről szóló irányelv meghatározása értelmében: az „emberi 
betegségek kezelésére vagy megelőzésére szolgáló” kifejezés a gyógyszerekről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a gyógyszer meghatározását tartalmazó 1. cikk 2a. pontjából 
származó idézet.
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Módosítás 422
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

(1) Emberek számára egészségügyi 
célokra szánt nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket.

Or. en

Indokolás

Mivel léteznek gyógyszernek nem minősülő, a dohányzásra alternatívát kínáló nikotintartalmú 
termékek, helytelen és aránytalan lenne a gyógyszerekre vonatkozó szabályozást alkalmazni 
valamennyi nikotintartalmú termékre.

Módosítás 423
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

(1) Nikotintartalmú termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a 2001/83/EK 
irányelv alapján engedélyezték őket.

Or. fr

Módosítás 424
Christian Engström

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

(1a) Ezen irányelv nem vonatkozik a 
2001/83/EK irányelv értelmében 
engedélyezett nikotintartalmú termékekre.

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíti, hogy az irányelv rendelkezései nem alkalmazandók a gyógyszerként 
szabályozott nikotintartalmú termékekre.

Módosítás 425
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Azok a nikotintartalmú termékek, 
amelyekre az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, akkor hozhatók 
forgalomba, ha eleget tesznek ennek az 
irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Biztosítja, hogy a dohánytermékekről szóló irányelv minden más nikotintartalmú termékre 
vonatkozzon, és az értékesítőkre korlátozza a gyógyszerekről szóló rendelet alkalmazását, 
összhangba hozva az egészségre vonatkozó állításokat a gyógyszerekről szóló rendelet 
meghatározásával. Kizárja, hogy a tagállamok gyógyszerként sorolják be a nikotintartalmú 
termékeket a 2001/83/EK irányelv 1. cikke 2b. alpontja – az élettani változásokon alapuló 
„működő” meghatározás – értelmében, amely megközelítés sorozatosan felbukkan az európai 
bíróságokon, és egyértelműen nem vonatkozik a legelterjedtebb nikotintartalmú termékre, a 
cigarettára.

Módosítás 426
Christian Engström
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nikotintartalmú termékek megfeleljenek a 
hatályos uniós fogyasztóvédelmi, 
biztonsági és más vonatkozó 
jogszabályoknak.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a hatályos fogyasztóvédelmi és biztonsági jogszabályokat kell alkalmazniuk 
a nikotintartalmú termékekre.

Módosítás 427
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Ezen irányelv hatálybalépését 
követően legkésőbb 12 hónapon belül 
minden tagállamnak jelentést kell 
benyújtania a Bizottsághoz a IIb. 
mellékletben meghatározott jogszabályok 
végrehajtását és érvényesítését célzó 
intézkedéseiről a nikotintartalmú 
termékek és ezen intézkedések 
eredményessége tekintetében.

Or. en

Indokolás

E jelentéstételi kötelezettség szisztematikusabb megközelítést kíván és adatokat szolgáltat a 
jövőbeni bizottsági felülvizsgálathoz.

Módosítás 428
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Azok a nikotintartalmú termékek, 
amelyekre az (1) bekezdés nem 
alkalmazandó, akkor hozhatók 
forgalomba, ha eleget tesznek ennek az 
irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Mivel léteznek gyógyszernek nem minősülő, a dohányzásra alternatívát kínáló nikotintartalmú 
termékek, helytelen és aránytalan lenne a gyógyszerekre vonatkozó szabályozást alkalmazni 
valamennyi nikotintartalmú termékre. Ezeket a termékeket szabályozás szempontjából 
dohánytermékekként kellene kezelni, ideértve a korlátozásokat és a forgalomba hozatal előtti 
vizsgálatot is.

Módosítás 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) A tagállamok tilalmat vezetnek be a 
nikotintartalmú termékek közterületeken 
való fogyasztására vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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

(1g) A tagállamok minimumkorhatárt 
vezetnek be a nikotintartalmú 
termékekhez való hozzáférésre 
vonatkozóan.

Or. pl

Indokolás

A dohány- és nikotintartalmú termékek vásárlására vonatkozó minimumkorhatár bevezetése 
összhangban áll ezen irányelv célkitűzésével.

Módosítás 431
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs értelme küszöbértékeket felállítani, mivel a küszöb alá vagy fölé eső termékeket éppúgy 
megfelelően szabályozni kell – az, hogy a gyógyszerekre vagy a fogyasztókra vonatkozó 
szabályozás alkalmazandó, nem egy önkényesen megállapított határtól függ, hanem attól, 
hogy feltüntetnek-e rajta az egészségre vonatkozó, terápiás hatásra utaló állítást.

Módosítás 432
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje törölve
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meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy

Or. fr

Módosítás 433
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 434
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy

törölve

Or. fr

Módosítás 435
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 

törölve
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/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.

Or. en

Módosítás 436
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.

törölve

Or. fr

Módosítás 437
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
18 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 meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

törölve

Or. nl
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Módosítás 438
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 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 meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

törölve

Or. fr

Módosítás 439
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
18 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 meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

(2) A Bizottságnak az érdekeltekkel és a 
tagállamokkal egyeztetve 2017. április 1-ig 
el kell készítenie egy nikotintartalmú 
termékekre vonatkozó tanulmányt, amely 
azt fogja megvizsgálni, hogy szükség van-
e külön jogszabályra a nikotintartalmú
termékekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A nikotintartalmú termékek potenciálisan nagy piacot jelentenek, és a cigaretták 
alternatívájaként nagy jelentőséggel bírnak a közegészség szempontjából. Fontos, hogy a 
szabályozást gondosan tervezzék meg és az jogilag szilárd legyen – nem szabad túlzottan 
megterhelőnek lennie, de túlságosan általánosnak sem, nehogy semmiféle, a termékhez kötődő 
különös kockázatot ne tudjon megragadni.
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Módosítás 440
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

törölve

Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.

Or. fr

Módosítás 441
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

Az 5., 6. és 12. cikk rendelkezéseinek 
függvényében az (1) bekezdésben 
meghatározott küszöbök alatti mennyiségű 
nikotint tartalmazó termékek minden 
csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján 
fel kell tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

Or. en

Módosítás 442
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

Ezen irányelv 5., 6. és 12. cikkének 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben 
meghatározott küszöbök alatti mennyiségű 
nikotint tartalmazó termékek minden 
csomagolási egységén és gyűjtőcsomagján 
fel kell tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:

Or. el

Indokolás

A nikotintartalmú termékek fogyasztóira egyenértékű védelmi intézkedéseknek kell 
vonatkozniuk, valamint érvényesnek kell lenniük a 6. és 12. cikk előírásainak, mivel e 
termékek függőséget okoznak, élelmiszer-aromával erősen ízesítik őket, és széles körben 
árusítják az interneten és a hagyományos piacon is, mindezen okokból pedig nagy 
valószínűséggel ösztönzik függőséget okozó anyagok fogyasztására a fiatalabb 
korcsoportokba tartozókat.

Módosítás 443
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a termék nikotint tartalmaz és
károsíthatja az Ön egészségét.

Ez a termék nikotint tartalmaz és károsítja
az Ön egészségét.

Or. el

Módosítás 444
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a termék nikotint tartalmaz és Ez a termék nikotint tartalmaz és károsítja
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károsíthatja az Ön egészségét. az Ön egészségét.

Or. en

Módosítás 445
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Módosítás 446
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr
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Módosítás 447
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 448
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 449
Nora Berra

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

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

törölve

Or. fr

Módosítás 450
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 451
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét. Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét
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és függőséghez vezet.

Or. el

Indokolás

A növényi termékeket egy csoportba kell sorolni a dohánytermékekkel, és ugyanazokat a 
szabályokat kell alkalmazni rájuk.

Módosítás 452
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét. Ez a termék károsíthatja az Ön egészségét
és függőséghez vezet.

Or. en

Módosítás 453
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 454
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 455
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [HL, kérjük, illessze be az
irányelv hatálybalépésének dátumát]-t
követő határozatlan időtartamra szól.

Or. en

Módosítás 456
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk
(3) bekezdésében, a 6. cikk
(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk 
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

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

követő határozatlan időtartamra szól.

Or. el

Módosítás 457
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk
(3a) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 4. cikk 
(4a) bekezdésében, a 6. cikk
(2) bekezdésében, a 6. cikk 
(3) bekezdésében, a 6. cikk
(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [HL, kérjük, illessze be az
irányelv hatálybalépésének dátumát]-t
követő öt évre szól.

Or. it
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Módosítás 458
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk
(3) bekezdésében, a 6. cikk
(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [HL, kérjük, illessze be az 
irányelv hatálybalépésének dátumát]-t
követő [öt] évre szól.

Or. it

Módosítás 459
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bekezdésében, a 11. cikk (3) bekezdésében, 
a 18. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [HL, kérjük, illessze be az 
irányelv hatálybalépésének dátumát]-t
követő határozatlan időtartamra szól.

Or. es

Módosítás 460
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk
(3) bekezdésében, a 6. cikk
(9) bekezdésében, a 6. cikk
(10) bekezdésében, a 8. cikk
(4) bekezdésében, a 9. cikk
(3) bekezdésében, a 10. cikk
(5) bekezdésében, a 11. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(3) bekezdésében, a 13. cikk
(4) bekezdésében, a 14. cikk
(9) bekezdésében, a 18. cikk
(2) bekezdésében és a 18. cikk
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 

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

Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 461
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 462
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 463
Pablo Arias Echeverría

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

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

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

Or. es

Módosítás 464
Franz Obermayr

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk 
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, a 6. cikk
(3) bekezdésében, a 6. cikk

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

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

Or. de

Módosítás 465
Sylvana Rapti

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 466
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 467
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 468
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. es

Módosítás 469
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés összeállításában a Bizottságot 
tudományos és műszaki szakértők segítik, 
hogy az összes szükséges információ 
rendelkezésére álljon.

A jelentés összeállításában a Bizottságot a 
tagállamok tudományos és műszaki
szakértői segítik, hogy az összes szükséges 
információ rendelkezésére álljon.

Or. el

Módosítás 470
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 

(2) Ezen irányelv nem érinti a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy a
Szerződéssel összhangban ennél szigorúbb 
olyan szabályozást vezessenek be vagy 
tartsanak fenn a dohánytermékek az 
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kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

importjára, árusítására és fogyasztására 
vonatkozóan, amelyet a közegészség
védelme érdekében szükségesnek 
tartanak, feltéve hogy a szigorúbb 
követelmények nem tartoznak az ezen 
irányelv előírásainak hatálya alá.

Or. en

Módosítás 471
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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korlátozásának eszközei, és nem 
veszélyeztethetik ennek az irányelvnek a 
teljes körű alkalmazását.

Or. en

Módosítás 472
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [HL, kérjük, illessze be a 
dátumot: 24 hónappal a hatálybalépést 
követően]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. pl

Módosítás 473
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok [HL, kérjük, illessze be a 
pontos dátumot: 48 hónappal a 
hatálybalépést követően]-ig
engedélyezhetik az alábbi, ennek az
irányelvnek meg nem felelő termékek 
forgalomba hozatalát:

Or. pl
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Indokolás

Több időt kell hagyni a tagállamoknak az új előírásokhoz való alkalmazkodásra.

Módosítás 474
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; a) cigaretták és sodort cigaretták;

Or. en

Módosítás 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; a) cigaretták és cigarettasodrásra szánt
dohánytermékek;

Or. de

Módosítás 476
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. en
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Módosítás 477
Wim van de Camp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok [HL, kérjük, illessze be a 
pontos dátumot: a hatálybalépés után 42 
hónap]-ig engedélyezhetik az ennek az 
irányelvnek meg nem felelő cigaretták és 
sodort cigaretták forgalomba hozatalát. .

Or. en

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (18) preambulumbekezdése értelmében kellő hosszúságú átmeneti 
időszakokat kell megállapítani, hogy elvégezhessék a szükséges módosításokat a termelésben, 
és felszámolhassák a készleteket, különösen a cigarettának nem minősülő termékek készleteit.

Módosítás 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok [HL, kérjük, illessze be a 
pontos dátumot: a hatálybalépés után 36 
hónap]-ig engedélyezhetik az egyéb, ezen 
irányelvnek meg nem felelő 
dohánytermékek forgalmazását.

Or. de

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (18) preambulumbekezdése értelmében kellő hosszúságú átmeneti 
időszakokat kell megállapítani a termelés és a tárolás tekintetében szükséges változtatások 
elősegítése érdekében. Több időt kell hagyni a tagállamoknak az alkalmazkodásra, mivel 
egyes tagállamokat és vállalkozásokat – különösen kkv-kat és mezőgazdasági termelőket –
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súlyosabban érint majd az irányelv, mint másokat.

Módosítás 479
Patricia van der Kammen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv nem lép hatályba.

Or. nl

Módosítás 480
Christian Engström

Irányelvre irányuló javaslat
2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
A füstmentes dohánytermékekre 
vonatkozó legnagyobb megengedett 
tartalom, a száraz dohány egy 
súlyegységére eső méreganyag:
NNN (N’-nitrozonornikotin) és NNK (4-
(metilnitrózamino)-1-(3-piridil)-1-
butanon) összesen: 2,0 mg/kg
B(a)P (benzo[a]pirén): 5,0 µg/kg

Or. en

Indokolás

Ez a táblázat a WHO dohánytermékek toxicitásával foglalkozó tanulmányozócsoportnak a 
dohánytermékek szabályozásának tudományos alapjáról szóló jelentését idézi – WHO 
Technical Report Series, no. 955.(2010).

Módosítás 481
Christian Engström
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Irányelvre irányuló javaslat
2 b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIb. MELLÉKLET
A dohánytartalmú termékekre 
alkalmazandó uniós jogszabályok:
Általános biztonság:
Az általános termékbiztonságról szóló 
2001/95/EK irányelv, különös tekintettel a 
RAPEX rendszerre és a veszélyes 
termékekkel kapcsolatos értesítésre és 
riasztásra
Csomagolás és címkézés:
A veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 
67/548/EGK irányelv
A tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítéséről szóló 99/45/EK irányelv
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló 
1272/2008/EK rendelet (2015-től 
hatályos).
Kémiai biztonság:
A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről szóló 
1907/2006/EK rendelet
Villamos biztonság:
A meghatározott feszültséghatáron belüli 
használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok összehangolásáról szóló 
2006/95/EK irányelv
Az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
2004/108/EK irányelv
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 
2011/65/EU irányelv (adott esetben)
Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU irányelv
Az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2006/66/EK irányelv
Mértékegységek:
Az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy 
térfogat alapján történő kiszerelésére 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 76/211/EGK irányelv
Az előrecsomagolt termékek névleges 
mennyiségére vonatkozó szabályok 
megállapításáról, a 75/106/EGK és a 
80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről, valamint a 
76/211/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2007/45/EK irányelv
Kereskedelmi gyakorlat:
A távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről szóló 
97/7/EK irányelv
A belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
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különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 
2000/31/EK irányelv
A megtévesztő és összehasonlító reklámról 
szóló 2006/114/EK irányelv
A belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 
tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és 
a 2002/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvek, valamint a 
2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló 
2005/29/EK irányelv

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a már meglévő fogyasztóvédelmi és biztonsági jogszabályokat kell 
alkalmazniuk a nikotintartalmú termékekre. A jelentéstételi kötelezettség szisztematikusabb 
megközelítés alkalmazását jelenti, és a 2017. áprilisig elkészítendő bizottsági felülvizsgálat 
alapját fogja képezni.


