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Módosítás 21
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 23
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Uniónak különös 
figyelmet kell fordítania a hátrányos 
helyzetű legkülső régiók gyakran sajátos 
földrajzi, társadalmi és gazdasági 
adottságaival összefüggő, környezetbarát 
kézműves módszerekkel folytatott 
dohánytermesztésre, és lehetővé kell 
tennie az egyes tagállamok számára, hogy 
a dohánytermesztés fenntartására és 
ezáltal a munkahelyek megőrzésére 
irányuló célzott intézkedéseket vezessenek 
be e területeken.

Or. pt
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Módosítás 24
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 25
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 26
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 27
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, mégpedig figyelembe véve 
a tudományos fejlődést, valamint a 
toxicitásuk, illetve függőséget okozó
hatásuk értékelésére vonatkozó 
nemzetközi előírásokat.

Or. de

Módosítás 28
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A maximális hozamok rögzítése 
tekintetében egy későbbi időpontban 
szükséges és helyénvaló lehet a rögzített 
hozamok kiigazítása vagy a kibocsátás 
számára maximális küszöbérték 
meghatározása, figyelembe véve 
toxicitásukat vagy függőséget okozó 
hatásukat, amelyeket a legújabb 
tudományos ismeretek és a nemzetközi 
előírások alapján kell értékelni.

Or. de

Módosítás 29
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

tapasztalatokat. Helyénvaló tehát a 
dohánytermékekben alkalmazható 
adalékanyagokat tartalmazó pozitív lista 
összeállítása. A Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkére 
vonatkozó iránymutatások különösen arra 
szólítanak fel, hogy a dohánytermékeknél 
ne legyenek felhasználhatók olyan 
összetevők, amelyek ízfokozó hatásúak, azt 
a benyomást keltik, hogy a 
dohánytermékek kedvező hatást 
gyakorolnak az egészségre, az energiával 
vagy a vitalitással hozhatók kapcsolatba, 
vagy színező tulajdonságaik vannak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 31
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Fontos, hogy ne csupán magának az 
adalékanyagnak a tulajdonságait 
vizsgálják, hanem az égéstermékét is. Az 
adalékanyagok és égéstermékeik nem 
teljesíthetik 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 rendeletnek 
megfelelően a veszélyes anyagként való 
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osztályozás kritériumait.

Or. en

Indokolás

Kizárólag nem veszélyes adalékanyagok – illetve égéstermékek – engedélyezhetők.

Módosítás 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 33
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket – kapcsolatos 
aggályok, amelyek a dohány mellett más 
jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és 
amelyek így hozzájárulhatnak a 
dohányzásra való rászokáshoz, vagy 
befolyásolhatják a dohányfogyasztási 
szokásokat. Több országban például a 
mentolos termékek értékesítése 
fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya 
általánosa csökkent. Számos vizsgálat 
jelezte, hogy a mentolos dohánytermékek 
elősegítik az inhalációt, valamint növelik 
a dohányozni kezdő fiatalok arányát. El 
kell kerülni az olyan intézkedéseket, 
amelyek indokolatlan különbségeket 
tesznek az ízesített cigaretták (pl. mentolos 
cigaretta, szegfűszeggel ízesített cigaretta 
[kretek]) között36.

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a füst
nélküli dohánytermékeket – kapcsolatos 
aggályok, amelyek a dohány mellett más 
jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és 
amelyek így hozzájárulhatnak a 
dohányzásra való rászokáshoz, vagy 
befolyásolhatják a dohányfogyasztási 
szokásokat. Az Európai Bizottságnak 
sürgősen tudományos felmérést kell 
készítenie e termékek által a dohányzásra 
való rászokásra gyakorolt tényleges 
hatásokról.

Or. pt

Módosítás 34
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket – kapcsolatos 
aggályok, amelyek a dohány mellett más 
jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és 

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

tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a dohányzásra való 
rászokáshoz, vagy befolyásolhatják a 
dohányfogyasztási szokásokat.

Or. en

Indokolás

Bizonyos tagállamokban a mentol a dohánytermékek hagyományosan elfogadott összetevője. 
Ha ugyanúgy kezelnénk, mint más ízesítéseket, az aránytalan hatást gyakorolna e tagállamok 
dohánypiacaira, és az illegális értékesítés növekedéséhez is vezetne ezen országokban. 
Ezenkívül az említett tudományos bizonyíték nem egyértelmű.

Módosítás 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 36
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a füst
nélküli dohánytermékeket – kapcsolatos 
aggályok, amelyek gyümölcsre vagy 
cukorkára emlékeztető jellegzetes ízesítést 
tartalmaznak, és amelyek így 
hozzájárulhatnak a fiatalok dohányzásra 
való rászokásához.

Or. en
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Módosítás 37
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az eltérő szabályozás valószínűségét 
tovább növelik az azokkal a 
dohánytermékekkel – beleértve a 
füstnélküli dohánytermékeket – kapcsolatos 
aggályok, amelyek a dohány mellett más 
jellegzetes ízesítést tartalmaznak, és 
amelyek így hozzájárulhatnak a 
dohányzásra való rászokáshoz, vagy 
befolyásolhatják a dohányfogyasztási 
szokásokat. Több országban például a 
mentolos termékek értékesítése 
fokozatosan nőtt, míg a dohányzás aránya 
általánosa csökkent. Számos vizsgálat 
jelezte, hogy a mentolos dohánytermékek 
elősegítik az inhalációt, valamint növelik 
a dohányozni kezdő fiatalok arányát. El 
kell kerülni az olyan intézkedéseket, 
amelyek indokolatlan különbségeket 
tesznek az ízesített cigaretták (pl. mentolos 
cigaretta, szegfűszeggel ízesített cigaretta 
[kretek]) között36.

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

Or. de

Indokolás

Az említett vizsgálatok nem elégségesek ahhoz, ami indokolná a mentolos cigaretták 
jogszabályi megkülönböztetését.

Módosítás 38
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „jellegzetes ízesítés” kifejezés túlságosan szűk. Valamennyi ízesítéssel foglalkozni kell.

Módosítás 39
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

eredményezzen ízhatást. A 
dohánytermékek gyártásához szükséges
adalékanyagok használatát meg kell 
engedni, amennyiben nem eredményeznek 
ízhatást, és nem növelik a vonzerőt. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. pl

Módosítás 41
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 42
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Annak ellenére, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, bizonyos, 
az összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól nem szabad mentességet biztosítani a 
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dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani, 
amennyiben nem következik be jelentős 
változás az értékesítési volumen vagy a 
fiatalok fogyasztási szokásai tekintetében.

cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a füst nélküli
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára.

Or. el

Módosítás 43
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől és a szájon át fogyasztott
dohánytermékektől eltérő, elsősorban 
idősebb fogyasztók által használt 
dohánytermékek számára bizonyos, az 
összetevőkre vonatkozó követelmények 
alól mentességet kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

A hagyományos, tüsszentésre szolgáló dohánytermékek és rágódohány fogyasztása csak 
Európa néhány régióját érinti, és a népszokások ápolásának részét képezi. Ráadásul a 
tüsszentésre szolgáló dohánytermékeket és a rágódohányt elsősorban az idősebbek 
fogyasztják. Ezért ezekre ugyanannak a kivételnek kell vonatkoznia, mint ami a szivarra, a 
szivarkára és a pipadohányra.

Módosítás 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
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Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Figyelembe véve, hogy az irányelv 
elsősorban a fiatalokra fókuszál, a 
cigarettától, cigarettasodrásra szánt 
dohányterméktől eltérő, elsősorban idősebb 
fogyasztók által használt dohánytermékek 
számára bizonyos, az összetevőkre 
vonatkozó követelmények alól mentességet 
kell biztosítani, amennyiben nem 
következik be jelentős változás az 
értékesítési volumen vagy a fiatalok 
fogyasztási szokásai tekintetében. A 
Bizottságnak gondosan nyomon kell 
követnie a vízipipa-dohány fiatalok általi 
használatát, mert egyre több bizonyíték 
utal a hagyományos, régebbi piacokon 
kívüli használatukra.

Or. en

Módosítás 45
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A dohánytermékek címkézése 
tekintetében továbbra is léteznek 
különbségek, különösen az egészségügyi 
figyelmeztetések mérete, a leszokást 
elősegítő szolgáltatások és a csomagban és 
csomagon megjelenített reklámcélú elemek 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 46
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az ilyen különbségek akadályozzák a 
kereskedelmet, valamint hátráltatják a 
dohánytermékek belső piacának zavartalan 
működését, ezért azokat fel kell számolni. 
Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a 
fogyasztók tájékozottabbak a 
dohánytermékekből fakadó egészségi 
kockázatokkal kapcsolatban, majd 
másokban. Valószínű, hogy a meglévő 
különbségek uniós szintű további fellépés 
nélkül az elkövetkező években nőni 
fognak.

(20) Az ilyen különbségek akadályozzák a 
kereskedelmet, valamint hátráltatják a 
dohánytermékek belső piacának zavartalan 
működését, ezért azokat fel kell számolni. 
Előfordulhat, hogy egyes tagállamokban a 
fogyasztók tájékozottabbak a 
dohánytermékekből fakadó egészségi 
kockázatokkal kapcsolatban, majd 
másokban. Valószínű, hogy a meglévő 
különbségek uniós szintű további 
harmonizációs fellépés nélkül az 
elkövetkező években nőni fognak.

Or. de

Módosítás 47
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

figyelmeztetések. Ennek fényében a 
kombinált egészségügyi figyelmeztetéseket 
az egész Unióban kötelezővé kell tenni, a 
figyelmeztetéseket a csomag felületének 
jelentős részére kiterjedten és jól látható
módon kell feltüntetni. Minden 
egészségügyi figyelmeztetés esetében meg 
kell határozni a legkisebb méretet a 
láthatóság és a hatékonyság biztosítása 
érdekében.

Or. pt

Módosítás 48
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Ebben a preambulumbekezdésben elég egyoldalú képet festenek a fogyasztókról. A nem 
megfelelő tájékoztatás nem indokolja, hogy a termék formatervezése tekintetében ily módon 
korlátozzák a vállalatok szabadságát.

Módosítás 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 50
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 51
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 52
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 

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

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

Or. el

Módosítás 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

különösen a fiatalok számára, azt a 
benyomást keltve, hogy a termékek a 
ténylegesnél kevésbé károsak. Ez a 
tényállás bizonyos szövegek vagy elemek 
esetében, pl. az „alacsony 
kátránytartalmú”, „könnyű (light)”, 
„ultrakönnyű (ultra light)”, „enyhe (mild)”, 
„természetes”, „organikus”, 
„adalékanyagok nélkül”, „ízesítők nélkül”, 
„slim”, nevek, képek, képi vagy egyéb 
jelek. Hasonlóképpen az egyes cigaretták 
mérete és megjelenése is félrevezetheti a 
fogyasztót, mert azt a benyomást kelti, 
hogy e termékek kevésbé ártalmasak. Egy 
újabb tanulmány arra is rámutatott, hogy a 
slim cigarettákat szívó dohányosok 
nagyobb valószínűséggel gondolják azt, 
hogy az általuk használt márka kevésbé 
ártalmas. Ezt e termékek megfelelő 
csomagolása és címkézése, valamint a 
fogyasztóknak e termékek káros voltáról 
való tájékoztatása révén kell orvosolni, 
hogy teljes mértékben tisztában legyenek a 
termék fogyasztásának következményeivel.

Or. en

Indokolás

A „slim” cigaretták nem károsabbak a többi dohányterméknél, és csupán a csomagolásuk 
lehet félrevezető a fogyasztók számára. Ha azonban az ilyen termékeket ezen irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően csomagolják, nem nagyobb a fogyasztók félrevezetésének 
valószínűsége.

Módosítás 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 

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

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

Or. pl

Indokolás

A „slim” cigaretták nem károsabbak; csupán a csomagolásuk tévesztheti meg a fogyasztókat. 
Ugyanakkor ha e termékek csomagolása megfelel az irányelv rendelkezéseinek, nem áll fenn 
többé a fogyasztók megtévesztésének veszélye.

Módosítás 56
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 57
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az egészségügyi figyelmeztetések 
sértetlenségének és láthatóságának 
biztosítása, valamint hatékonyságának 
maximalizálása érdekében rendelkezni kell 

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

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

Or. de

Módosítás 58
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 59
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) A füst nélküli dohánytermékeken 
elhelyezett egészségügyi figyelmeztetések 
láthatóságát biztosítani kell. A 
figyelmeztetéseket ezért a füst nélküli
dohánytermék csomagolásának két fő 
felületén kell elhelyezni.

Or. de
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Módosítás 60
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Azoknak a dohányzásra szánt 
dohánytermékeknek, amelyeket elsősorban 
idősebb fogyasztók használnak – a 
cigaretta és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermék kivételével – nem kell egyes 
címkézési követelmények alól mentességet 
biztosítani. A füst nélküli
dohánytermékeken elhelyezett 
egészségügyi figyelmeztetések láthatóságát 
biztosítani kell. A figyelmeztetéseket ezért 
a füst nélküli dohánytermék 
csomagolásának két fő felületén kell 
elhelyezni.

Or. el

Módosítás 61
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamok különböző szabályokat 
alkalmaznak annak tekintetében, hogy egy 
csomagolási egység hány cigarettát 
tartalmaz. E szabályokat az érintett 
termékek szabad mozgásának biztosítása 
céljából össze kell hangolni.

(25) A tagállamok különböző szabályokat 
alkalmaznak annak tekintetében, hogy egy 
csomagolási egység hány cigarettát 
tartalmaz. E szabályokat az árak 
fogyasztók általi egyszerű 
összehasonlíthatóságának, valamint az 
érintett termékek szabad mozgásának 



AM\936107HU.doc 33/154 PE510.761v01-00

HU

biztosítása céljából össze kell hangolni.

Or. de

Módosítás 62
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 
egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 
árusításának tilalmára vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1989. 
november 13-i 89/622/EGK tanácsi 
irányelv megtiltotta egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermék-típusok 
tagállami értékesítését. A 2001/37/EK 
irányelv megerősítette a tilalmat. Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól. Az egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermékek árusításának 
tilalmát fenn kell tartani annak 
megakadályozása érdekében, hogy a belső 
piacra olyan termék kerülhessen, amely 
függőséget okoz, káros hatást gyakorol az 
egészségre és a fiatalok számára vonzó. 
Más füstnélküli dohánytermékek esetében, 
amelyeket nem tömegpiacra gyártanak, a 
piac hagyományos felhasználáson túlmenő 
bővülésének megelőzése érdekében 
elegendőnek tekintik a címkézésre és az 
összetevőkre vonatkozó szigorú 
szabályozást.

(29) A dohánytermékek címkézésére és az 
egyes szájon át fogyasztott dohányfajták 
árusításának tilalmára vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1989. 
november 13-i 89/622/EGK tanácsi 
irányelv megtiltotta egyes szájon át 
fogyasztott dohánytermék-típusok 
tagállami értékesítését. A 2001/37/EK 
irányelv megerősítette a tilalmat. Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikke felhatalmazza a 
Svéd Királyságot, hogy e tekintetben 
eltérjen e tilalomtól. A szájon át fogyasztott 
dohánytermékek tilalma azonban nem 
vonatkozhat a történelmileg 
hagyományos, szájon át fogyasztható 
dohánytermékekre, amelyek 
forgalmazását az egyes tagállamok 
engedélyezhetik. Más füst nélküli
dohánytermékek esetében, amelyeket nem 
tömegpiacra gyártanak, a piac 
hagyományos felhasználáson túlmenő 
bővülésének megelőzése érdekében 
elegendőnek tekintik a címkézésre és az 
összetevőkre vonatkozó szigorú 
szabályozást.

Or. en

Módosítás 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A szájon át fogyasztott 
dohánytermékek („snus”) EU-n belüli 
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árusítására vonatkozó általános tilalom 
miatt nincsen határokon átívelő 
fogékonyság a szájon át fogyasztott 
dohánytermékek szabályozására. A szájon 
át fogyasztott dohánytermékek 
szabályozása így annak a tagállamnak a 
feladata, amelyben Ausztria, Finnország, 
és Svédország csatlakozási okmánya 
151. cikkének értelmében engedélyezett e 
termékek árusítása. A szájon át 
fogyasztott dohánytermékeknek ezért 
mentesülniük kell ezen irányelv 6. 
cikkének rendelkezései alól.

Or. sv

Módosítás 65
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A dohánytermékek internetes értékesítése
megkönnyíti a fiatalok számára a 
dohánytermékekhez való hozzáférést, és 
veszélyezteti a dohány-ellenőrzési 
jogszabályokban és különösen az ezen 
irányelvben foglalt követelményeknek való 
megfelelést, ezért azt a Dohány-ellenőrzési 
Keretegyezmény végrehajtási 
iránymutatásaival összhangban be kell 
tiltani. A dohánytermékeknek az üzleti 
vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.
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vállalkozások által fogyasztóknak történő 
távértékesítését tovább szabályozza a 
távollevők között kötött szerződések esetén 
a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, amelyet 2014. június 30-
tól felvált a fogyasztók jogairól szóló, 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek minden internetes értékesítését be kell tiltani. A Bizottság hatásvizsgálata 
megállapítja, hogy a határokon átnyúló internetes értékesítések nagyrészt tiltottak, és a 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 13. cikkének végrehajtására vonatkozó 
iránymutatások az internetes értékesítés teljes tilalmát javasolják. Az életkor hatékony 
ellenőrzését nagyon nehéz online biztosítani.

Módosítás 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Valamennyi dohánytermék képes halált, 
betegséget és fogyatékosságot okozni, és 
fogyasztásukat vissza kell szorítani. 
Fontos, hogy a dohánytermékek új 
kategóriái tekintetében figyelemmel 
kövessük a változásokat. A 
dohánytermékek új kategóriái tekintetében 
értesítési kötelezettséget kell előírni a 
gyártók és importőrök számára, a 
tagállamok ezek betiltására vagy 
engedélyezésére vonatkozó hatáskörének 
sérelme nélkül. A Bizottságnak 
figyelemmel kell kísérnie a változásokat, 
és az ezen irányelv nemzeti jogba való 
átültetését követő öt éven belül jelentést 
kell benyújtania, hogy felmérje, szükséges-
e az irányelv módosítása. Tájékoztatni kell 
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a gyermekeket és a fiatalokat, mivel ez a 
legegyszerűbb és leghatékonyabb módja 
annak, hogy megelőzzék, hogy a fiatalok 
elkezdjék a dohányzást. Emellett fontolóra 
kell venni egy, a dohánytermékek gyártói 
által finanszírozott alap létrehozását is, 
amelyet a dohányzásellenes kampányok 
finanszírozására használnának. A 
tagállamoknak 18 évben kell 
harmonizálniuk a dohánytermékek 
vásárlásának törvényes korhatárát.

Or. pl

Módosítás 67
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 68
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 69
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek – beleértve a 
nikotintartalmú termékeket –
minőségének, biztonságosságának és 
hatékonyságának értékelésére. E 
szabályozási rendszer keretében már 
számos nikotintartalmú termék 

törölve
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engedélyezésére sor került. Az 
engedélyezés figyelembe veszi a kérdéses 
termék nikotintartalmát. Ha valamennyi 
olyan nikotintartalmú termékre, amelynek 
nikotintartalma megegyezik a 2001/83/EK 
irányelven már engedélyezett 
nikotintartalmú termék tartalmával, vagy 
meghaladja azt, ugyanaz a jogi keret 
vonatkozik, az egyértelművé teszi a jogi 
helyzetet, kiegyenlíti a nemzeti 
jogszabályokból fakadó különbségeket, 
biztosítja valamennyi, a dohányzásról való 
leszokás céljából alkalmazott 
nikotintartalmú termék esetében az 
egyenlő elbánást, valamint ösztönzőket 
hoz létre a dohányzásról való leszokás 
kutatása és az ezzel kapcsolatos innováció 
tekintetében. Ez nem érinti a 2001/83/EK 
irányelv alkalmazását az irányelv hatálya 
alá tartozó más termékek tekintetében, ha 
a 2001/83/EK irányelvben foglalt 
feltételek teljesülnek.
__________________
42 HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A 
legutóbb a 2011/62/EU irányelvvel 
módosított irányelv (HL L 174., 2011.7.1., 
74. o.).

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a javasolt szabályozást nem támasztja alá megalapozott tudományos 
vizsgálat. Az elektronikus cigaretta nem dohánytermék. Emellett gyógyszernek sem minősül. 
Az elektromos cigaretta igen újszerű termék, amelyet – amint a jelenleg folyamatban lévő 
vizsgálatok érdemi következtetéseket vonnak le – külön jogszabályban kell szabályozni. 
Felkérték a Bizottságot, hogy egy széles körű és átlátható konzultációs eljárást követően 
tegyen javaslatot egy ilyen jogszabályra.

Módosítás 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. Az irányelv hatálya alá 
tartozó dohánytermékektől eltérő 
nikotintartalmú termékeket a 
gyógyszerekről szóló jogszabálycsomag 
közelgő felülvizsgálatának keretében kell 
szabályozni a fogyasztók tájékoztatása és 
védelme érdekében. A felülvizsgálat 
tartalmazhat olyan rendelkezéseket, 
amelyek lehetővé teszik az alacsonyabb 
kockázatú és pozitív kockázat/haszon 
aránnyal rendelkező és a fogyasztókat a 
dohányzásról való leszokásban segítő 
nikotintartalmú termékek fogyasztási 
cikként való forgalmazását, amennyiben 
feltüntették rajtuk a megfelelő
egészségügyi figyelmeztetést.

Or. en

Módosítás 71
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv jogi keretet 
biztosít a gyógyszerek minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
értékelésére. Tekintettel arra, hogy e
szabályozási rendszer keretében már 
számos nikotintartalmú termék 
engedélyezésére sor került, a Bizottságnak 
a vonatkozó gyógyszerészeti jogszabályok 
közelgő felülvizsgálatának részeként el 
kell készítenie egy tanulmányt, és el kell 
végeznie egy teljes körű hatásvizsgálatot, 
beleértve az érdekeltekkel folytatott
konzultációt is, hogy ennek alapján 
megállapítsa az elektronikus cigaretták 
legmegfelelőbb szabályozását. 

Or. en

Indokolás

Ha valamennyi nikotintartalmú termék egy gyógyszerekre vonatkozó rendszer alá tartozna 
anélkül, hogy először részletes hatásvizsgálatot végeznének, az lényegében azt idézhetné elő
szükségtelenül, hogy a termék korlátozott mértékben lenne jelen a piacon, vagy eltűnne a 
piacról. Az uniós gyógyszercsomag javasolt, két éven belüli felülvizsgálata időt adna a 
jogalkotóknak, hogy elvégezzék ennek a megfelelő helyesbítését, és az elektronikus cigaretták 
szabályozására megfelelő keretet határozzanak meg.
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Módosítás 72
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nikotintartalmú termékek forgalmazását kizárólag a dohányzásról való leszokás céljából 
szabad engedélyezni. Nagyon nehéz felmérni, hogy a nikotintartalmú termékek mennyi 
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nikotint juttatnak a szervezetbe. Az alacsony nikotintartalmú termékek intenzív fogyasztása 
ugyanúgy jelentős nikotinfelvételhez vezethet. Ezért helyénvaló, hogy valamennyi 
nikotintartalmú termékre gyógyszerészeti jogszabályok vonatkozzanak. Ez biztosítaná a 
nikotintartalmú termékek minőségét, biztonságosságát és hatékonyságát, ugyanakkor egyenlő 
feltételeket biztosítana valamennyi nikotintartalmú termék számára.

Módosítás 73
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez ahhoz a módosításhoz kapcsolódik, amely az összes előállított nikotintartalmú terméket a 
gyógyszerészeti jogszabályok hatálya alá sorolja. Amennyiben az összes nikotintartalmú 
termék gyógyszerként kerül szabályozásra, függetlenül a nikotintartalmuktól, ez a címkézésre 
vonatkozó szakasz feleslegessé válik.

Módosítás 74
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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potenciális egészségi kockázatokra.

Or. en

Módosítás 75
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 76
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma, a 
jellegzetes ízesítésű vagy fokozott 
toxicitású és fokozott mértékben 
függőséget okozó termékek 
meghatározása, valamint az arra irányuló 
módszer megállapítása tekintetében, hogy 
a dohánytermék rendelkezik-e jellegzetes 
ízesítéssel – a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a 
hatásköröket a 182/201143/EU rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(37) Az ezen irányelv végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében – különösen az összetevőkre 
vonatkozó jelentés formátuma tekintetében 
– a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel 
kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 
182/201143/EU rendeletnek megfelelően 
kell gyakorolni.
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Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítás ugyanazoktól a javaslattevőktől.

Módosítás 77
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



PE510.761v01-00 46/154 AM\936107HU.doc

HU

előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat végezzen, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítania kell a 
megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Annak érdekében, hogy az irányelv 
teljes mértékben működőképes legyen, 
valamint a dohánygyártásban, -
fogyasztásban és -szabályozásban 
végbemenő technikai, tudományos és 
nemzetközi változások, illetve fejlemények 
figyelemmel követése érdekében fel kell 
hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el ezen irányelv nem alapvető
elemeire vonatkozóan. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat végezzen, 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.
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dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek 
nikotinszintjének felülvizsgálata. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat végezzen, szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítania kell a 
megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 79
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 80
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Módosítás 81
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

figyelmeztetések, egyedi azonosítók és 
biztonsági elemek alkalmazása a 
címkézésben és csomagolásban, a 
független harmadik felekkel kötött, 
adattárolásra vonatkozó szerződések fő 
elemeinek meghatározása, a cigarettától, 
sodort dohánytól és füst nélküli
dohánytermékektől eltérő 
dohánytermékeknek adott egyes 
mentességek felülvizsgálata, valamint a 
nikotintartalmú termékek nikotinszintjének 
felülvizsgálata. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat végezzen, 
szakértői szinten is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 82
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 83
Inês Cristina Zuber
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Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Hangsúlyozza, hogy a tagállamokra 
jelentős feladat és felelősség hárul a 
közegészség védelme és a megelőzés 
biztosítása, a fiataloknak nyújtott 
védelem, támogatás és tanácsadás, 
valamint a dohányzás elleni iskolai 
kampányok terén. Úgy véli, 
kulcsfontosságú a dohányzásról való 
leszokást segítő tanácsadáshoz és az ehhez 
kapcsolódó kezelésekhez való egyetemes 
és ingyenes hozzáférés.

Or. pt

Módosítás 84
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 

(40) Az irányelv harmonizálni kívánja a 
dohánytermékek és a hasonló termékek 
gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó szabályokat, ezért biztosítani 
kell, hogy az egyes tagállamok nem 
vezetnek be az ezen irányelven túlmutató 
nemzeti rendelkezéseket a címkézési és 
csomagolási követelmények tekintetében. 
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megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét.

Annak a tagállamnak, amely az irányelv 
hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb, az összes 
termékre egyaránt alkalmazandó nemzeti 
rendelkezésekkel rendelkezik, ezt lehetővé 
kell tenni a népegészségügy védelmének 
kiemelkedő szükséglete alapján.
Mindazonáltal e nemzeti rendelkezéseknek 
szükségesnek és arányosnak kell lenniük, 
és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét.

Or. de

Módosítás 85
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 

Ez az irányelv teljes mértékben 
harmonizálja a dohánytermékek és a 
kapcsolódó termékek gyártására, 
kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó 
szempontokat, és a tagállamok nemzeti 
jogszabályi rendelkezéseikben nem 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be az 
ezen irányelvben megállapítottaktól eltérő, 
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lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 
szükségeseknek és arányosaknak kell 
lenniük, és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei. A szigorúbb 
nemzeti rendelkezések esetében –
melyeket előzetesen be kell jelenteni a 
Bizottságnak – a Bizottság jóváhagyása 
szükséges, figyelembe véve az 
egészségvédelem ezen irányelv által 
biztosított magas szintjét.

címkézésre és csomagolásra vonatkozó 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 86
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 

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

szükségesnek és arányosnak kell lenniük, 
és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezések esetében – melyeket 
előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak 
– a Bizottság jóváhagyása szükséges, 
figyelembe véve az egészségvédelem ezen 
irányelv által biztosított magas szintjét. Az 
önkényes megkülönböztetés eszközének 
számít például annak előírása, hogy a 
figyelmeztetésekre szolgáló felületet 60%
fölé növeljék. Ezen irányelv célja egységes 
csomagolási és címkézési előírások 
bevezetése, ezért az irányelvben 
meghatározott szabályoktól jelentősen 
eltérő előírások tekintetében a tagállamok 
mozgásterét szigorúbban szabályozzák.

Or. de

Módosítás 87
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Annak a tagállamnak, amely az 
irányelv hatálya alá tartozó szempontok 
vonatkozásában szigorúbb nemzeti 
rendelkezések fenntartását tartja 
szükségesnek, ezt lehetővé kell tenni 
valamennyi termék esetében egyaránt, a 
népegészségügy védelmének kiemelkedő 
szükséglete alapján. A tagállamoknak 
lehetővé kell tenni azt is, hogy – az adott 
tagállam specifikus helyzete alapján és 
amennyiben a rendelkezések a 
népegészségügy védelme érdekében 
indokoltak – szigorúbb rendelkezéseket 
vezessenek be, amelyek valamennyi 
termékre egyaránt vonatkoznak. A 
szigorúbb nemzeti rendelkezéseknek 

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

szükségesnek és arányosnak kell lenniük, 
és nem lehetnek önkényes 
megkülönböztetés vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett korlátozásának 
eszközei. A szigorúbb nemzeti 
rendelkezéseket előzetesen be kell 
jelenteni a Bizottságnak, figyelembe véve 
az egészségvédelem ezen irányelv által 
biztosított magas szintjét.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, ha a Bizottságot felhatalmazzák a jövőbeni nemzeti fellépés elfogadására 
vagy elutasítására, mivel a bíróságok feladata a nemzeti intézkedések és az uniós 
jogszabályok közötti összeegyeztethetőség megítélése.

Módosítás 88
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Ez az irányelv rendkívül átfogó 
szabályokat vezet be a dohánytermékek és 
a hasonló termékek gyártása, 
formatervezésére és forgalmazása 
tekintetében. Az irányelv számos előírása 
az alapvető jogokat is érinti. A 
jogbiztonság iránti igény kielégítése 
érdekében a tagállamoknak nem szabad 
semmilyen, az ezen irányelvben 
meghatározott címkézési és csomagolási 
követelményektől eltérő előírást bevezetni.

Or. de

Módosítás 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Azon tagállam számára, amely a 
hagyományos dohányültetvények 
megőrzése érdekében a helyi közösségek 
társadalmi-gazdasági függésével 
kapcsolatos megalapozott okok miatt 
szükségesnek tartja nemzeti és/vagy 
regionális rendelkezések fenntartását 
és/vagy bevezetését, ezt lehetővé kell tenni.

Or. pt

Módosítás 90
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamok a közegészségügy 
védelme érdekében szabadon 
bevezethetnek az összes termékre egyaránt 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokat az 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatálya alá 
nem tartozó szempontok tekintetében; a 
tagállamok nem tilthatják meg vagy 
korlátozhatják az ezen irányelv
követelményeinek megfelelő 
dohánytermékek, illetve hasonló termékek 
értékesítését, behozatalát és fogyasztását.
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szükséges44.

Or. de

Módosítás 91
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(41) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy a dohánytermékek 
vonatkozásában a közegészség védelme 
szempontjából általuk szükségesnek 
tartott szigorúbb szabályokat
alkalmazzanak, amennyiben e szabályok 
nem tartoznak az irányelv
rendelkezéseinek hatálya alá. Amennyiben
a dohánytermékek vagy kapcsolódó 
termékek eleget tesznek az irányelv
követelményeinek, a tagállamok nem 
tilthatják meg vagy nem korlátozhatják e 
termékek behozatalát, értékesítését vagy 
fogyasztását.

Or. en

Módosítás 92
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(Amennyiben a kapcsolódó, egységes 
csomagolásra vonatkozó módosítást nem 
fogadják el, ezt a módosítást el kell vetni.)

Or. en

Indokolás

A szabványosított csomagolást kötelező jelleggel kellene bevezetni, ahogy a módosítás 
szerzője egyéb módosításaiban már rámutatott.

Módosítás 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

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

(41a) A tagállamok az ebben az 
irányelvben foglalt jogszabályi 
rendelkezéseket az uniós polgárok 
egészségének védelmét szolgáló 
intézkedésekkel egészítik ki. A dohányzás 
fiatalokra jelentett veszélyei elleni 
küzdelem két alapvető fontosságú 
hajtóerejét a dohánytermékekre 
alkalmazandó adójogszabályok Unión 
belüli fokozatos harmonizációja, valamint 
tájékoztatási kampányok kialakítása 
jelenti a médiában, a fiatalok körében és 
az oktatási intézményekben.

Or. fr

Módosítás 94
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Amennyiben a dohánytermékek 
vagy hasonló termékek megfelelnek ezen 
irányelv követelményeinek, a tagállamok 
nem tilthatják meg vagy korlátozhatják 
aránytalanul e termékek behozatalát, 
értékesítését vagy fogyasztását. A 
gyártóknak ugyanis továbbra is biztosítani 
kell bizonyos szintű jogbiztonságot.

Or. de

Módosítás 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) A dohányfogyasztáshoz köthető 
egészségügyi kiadásokat a tagállamok a 
dohánytermékekre közvetlenül kirótt 
adókból befolyó bevételekből fedezik.

Or. fr

Módosítás 96
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a személyes adatokat kizárólag a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 
szabályoknak és biztosítékoknak 
megfelelően fogják kezelni.

(42) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a személyes adatokat kizárólag a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt 
szabályoknak és biztosítékoknak 
megfelelően fogják kezelni. A nemzeti 
adatvédelmi rendelkezéseket szintén 
tiszteletben kell tartani.

Or. de

Módosítás 97
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A javaslat az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt számos alapvető jogot 
érint, így a személyes adatok védelmét (8. 
cikk), a véleménynyilvánítás és a 

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

tájékozódás szabadságát (11. cikk), a 
vállalkozás szabadságát (16. cikk) és a 
tulajdonhoz való jogot (17. cikk),

Or. de

Indokolás

A belső piac működésének javításához semmiféleképpen nem szükséges, hogy a bizottsági 
javaslat beavatkozzon a védjegyjogba. Ráadásul az alapvető jogokat érintő rendelkezések 
jogszerűségéről nem a jogalkotók, hanem független bíróságok döntenek.

Módosítás 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének megfelelően nem alkalmazandó 
Svédországban a snusra (szájon át 
fogyasztott dohánytermékre).

Or. en

Indokolás

Mivel Svédországban mentesség vonatkozik a snusra, és mivel ezt a terméket nem értékesítik a 
belső piacon, ezen irányelv nem alkalmazandó Svédországban a snusra.
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Módosítás 99
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. adalékanyag: a dohánytermékben lévő 
anyag a dohánylevelek és a dohánynövény 
más természetes vagy feldolgozatlan részei 
kivételével;

Or. de

Módosítás 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl

Módosítás 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 102
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

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

Or. en

Indokolás

A mentol klasszikus cigarettaízesítés, amely rendszerint nem vonzó a fiatal dohányosok 
számára, éppen ezért ezzel kapcsolatban nincs különösebb ok a beavatkozásra.

Módosítás 104
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 105
András Gyürk
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 106
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 107
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 108
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bizonyos tagállamokban a mentol a dohánytermékek hagyományosan elfogadott összetevője. 
Ha ugyanúgy kezelnénk, mint más ízesítéseket, az aránytalan hatást gyakorolna e tagállamok 
dohánypiacaira, és az illegális értékesítés növekedéséhez is vezetne ezen országokban. 
Ezenkívül az említett tudományos bizonyíték nem egyértelmű.
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Módosítás 109
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek magával az ízesítéssel kell foglalkoznia, nem csak a „jellegzetes” ízesítéssel.

Módosítás 110
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. en

Módosítás 111
Paul Rübig
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. de

Indokolás

A szivar fogalma a szivarkára is kiterjed, ezért nincs szükség külön fogalommeghatározásra.

Módosítás 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. en

Módosítás 113
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. de

Indokolás

A szivarka egy szivarfajta, ezért nincs szükség külön fogalommeghatározásra.
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Módosítás 114
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. szivarka: maximum 8mm átmérőjű, 
kisebb méretű szivar;

törölve

Or. pt

Módosítás 115
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

18. összetevő: minden olyan adalékanyag, 
amely a kész dohánytermékben jelen lévő 
anyagok, beleértve a papírt, a füstszűrőt, a 
nyomdafestéket, a kapszulákat és a 
ragasztóanyagokat is;

Or. de

Módosítás 116
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. visszanyert dohány: a 
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dohánynövénynek a törést vagy a 
dohánytermékek gyártását követően 
megmaradt különböző részei 
hasznosításának végterméke, amelyet 
egyedi lapok vagy szálak formájában 
használnak fel a dohánykeverék 
összetevőjeként a cigarettákban és más 
dohánytermékekben;

Or. fr

Módosítás 117
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Indokolás

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

Módosítás 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. alacsonyabb kockázatú 
dohánytermék: arra szolgáló és azért 
forgalmazott termék, hogy csökkenjen a 
dohányzás kockázata a hagyományos 
dohánytermékekhez, különösen a 
cigarettákhoz viszonyítva, és amelyet az 
irányelv hatálybalépését követően hoznak 
forgalomba.

Or. en

Módosítás 120
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. a körülmények jelentős megváltozása: 
valamely termékkategória (pl. 
pipadohány, szivar, szivarka) értékesítési 
volumenében bekövetkezett, legalább 
10%-os növekedés, amely legalább 10 
tagállamban megfigyelhető, az 5. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően továbbított 
értékesítési adatok alapján; vagy pedig a 
25 évesnél fiatalabb fogyasztói csoportok 
körében az elterjedtség legalább 5%-os 

törölve
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növekedése legalább 10 tagállamban az 
adott termékcsoportban, [this date will be 
set at the moment of adoption of the 
Directive]-i Eurobarométer-jelentés vagy 
egyenértékű, az elterjedtségre vonatkozó 
tanulmányok alapján;

Or. de

Indokolás

A szivar és a pipadohány rendkívül alacsony fogyasztásának figyelembe véve néhány 
tagállamban nagyon gyorsan felléphetnek rendkívüli körülmények, mint például 10%-os 
forgalomnövekedés.

Módosítás 121
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 122
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

the moment of adoption of the Directive]-i 
Eurobarométer-jelentés vagy egyenértékű, 
az elterjedtségre vonatkozó tanulmányok 
alapján;

Or. de

Indokolás

A legtöbb tagállamban rendkívül alacsony a szivar és a pipadohány éves fogyasztása. Az 
értékesítésben ezért nagyon gyorsan elérhető a 10%-os ingadozás.

Módosítás 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. kis kockázatú termék: bármely olyan 
dohányt tartalmazó termék, amelyet 
forgalomba hoznak, és amely jelentősen 
csökkenti a hagyományos 
dohánytermékek fogyasztásával 
összefüggő betegségek kockázatát. A 
dohányzás okozta függőség kezelésére, 
többek között a leszokásra szolgáló termék 
nem tekintendő kis kockázatú terméknek, 
ha gyógyszerként hagyták jóvá.

Or. pt

Módosítás 125
Niki Tzavela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. visszanyert dohány (dohányfólia): a 
dohánynövény különböző részeinek 
kocsányozás és a dohánytermékek 
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gyártása következtében történő 
feldolgozásának eredménye, cigaretták 
vagy szivarkák burkolására használják, 
lemez vagy szalag formájában, 
cigarettákhoz és más dohánytermékekhez 
használt dohánykeverék összetevőjeként.

Or. en

Indokolás

A belső piacon az azonos szabályok végrehajtása érdekében az irányelvnek figyelembe kell 
vennie és pontosan meg kell határoznia minden dohányterméket és meglévő visszanyerési 
módszert.

Módosítás 126
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok területén forgalomba 
hozott vagy gyártott cigaretták hozama 
legfeljebb:

(1) A tagállamok területén forgalomba 
hozott cigaretták hozama legfeljebb:

Or. de

Módosítás 127
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) 0,002 pikocurie a polónium-210 
izotópból.

Or. en
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Indokolás

Kiderült, hogy dohányban található polónium rákkeltő hatása jelentős. Egy cigaretta mintegy 
0,04 pikocurie-t tartalmaz belőle (Rego, Isis, 2009). Becslések szerint a méreganyagból egy 
év alatt apránként 300 mellkasröntgennek megfelelő sugárzás adódik össze egy olyan 
személynél, aki naponta 30 cigarettát szív el. Több eljárás együttes alkalmazásával 
gyakorlatilag eltávolítható a polónium-210 a cigarettából (pl. alacsony urániumtartalmú 
műtrágya használatával, a levelek szüretelést követő lemosásával, adalékanyagok és szűrők 
használatával).

Módosítás 128
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 129
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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figyelembevételével.

Or. nl

Módosítás 130
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it
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Indokolás

A Bizottságnak a kátrány, nikotin és szén-monoxid legnagyobb hozamának csökkentésére 
irányuló hatásköre ellen kiemelt ügyként kell fellépni, ugyanis e hatáskör – az Európai 
Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélkül, valamint az EUMSZ 290. cikkének (1) 
bekezdésével ellentétben – lehetővé teszi a Bizottság számára az irányelv alapvető fontosságú
elemeinek módosítását (és ezáltal bármely jelenleg piacon lévő dohánytermék 
forgalmazásának megtiltását).

Módosítás 132
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pt

Módosítás 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 134
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdése az irányelv alapvető fontosságú elemét tartalmazza, ezért nem tartozik 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.
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Módosítás 136
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 137
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 138
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 140
Jean-Pierre Audy

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

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése 
alkalmazásában kizárólag az irányelv nem alapvető fontosságú elemei tekintetében 
igazolható.

Módosítás 141
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására 

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

Or. de

Módosítás 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról és a cigarettától eltérő 
dohánytermékek kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 

törölve
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kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. it

Indokolás

A Bizottságnak az egyéb kibocsátásra megállapított megengedett legnagyobb hozam
megállapítására és kiigazítására irányuló hatásköre ellen kiemelt ügyként kell fellépni, 
ugyanis e hatáskör – az Európai Parlament és a Tanács megfelelő bevonása nélkül, valamint 
az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésével ellentétben – lehetővé teszi a Bizottság számára az 
irányelv alapvető fontosságú elemeinek módosítását (és ezáltal bármely jelenleg piacon lévő 
dohánytermék forgalmazásának megtiltását).

Módosítás 143
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról és a cigarettától eltérő 
dohánytermékek kibocsátására 
megállapított megengedett legnagyobb 
hozamról. Figyelembe véve a 
nemzetközileg megállapított szabványokat, 
amennyiben ilyenek vannak, valamint 
tudományos bizonyítékok és a tagállamok 
által bejelentett hozamok alapján a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikknek megfelelően elfogadja és 
kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 

törölve
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olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. en

Módosítás 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en



PE510.761v01-00 86/154 AM\936107HU.doc

HU

Indokolás

A 3. cikk (3) bekezdése az irányelv alapvető fontosságú elemét tartalmazza, ezért nem tartozik 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 145
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 146
Roger Helmer
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 147
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.
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bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. en

Módosítás 149
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 150
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 151
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl
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Módosítás 152
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Pontosítás abból a célból, hogy a gyártókat ne kötelezzék költséges vizsgálat elvégzésére a 
termékek olyan részeinek – pl. a cigarettafilter – esetében, amelyek a rendeltetésszerű 
felhasználás körülményei között nem égnek el.

Módosítás 153
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkéri az ISO-t, hogy 
dolgozzon ki szabványt a dohány 
polónium-210-tartalmának mérésére.
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Or. en

Indokolás

Már létezik egy ISO-szabvány a vízben lévő polónium-210 izotóp aktivitásának mérésére (ISO 
13161:2011). E szabvány alapján minden bizonnyal lehetséges a dohányban lévő polónium-
210 izotóp mérésére vonatkozó szabvány kidolgozása. A Bizottságnak fel kell kérnie az ISO-t, 
hogy dolgozzon ki egy ilyen szabványt.

Módosítás 154
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint benyújtott információk 
terjesztését az erre a célra létrehozott, a 
nyilvánosság számára hozzáférhető 
weboldalon biztosítják. Ennek során a 
tagállamok kellő mértékben figyelembe 
veszik az üzleti titkot képező információk 
védelmének szükségességét.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint benyújtott információk 
terjesztését a nyilvánosság számára 
hozzáférhető weboldalon biztosítják. 
Ennek során a tagállamok kellő mértékben 
figyelembe veszik az üzleti titkot képező 
információk védelmének szükségességét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás pontosítással szolgál arra vonatkozóan, hogy a nyilvánosság számára 
hozzáférhető weboldal megfelel a célnak; nincs szükség arra, hogy a tagállamok egy teljesen 
új weboldalt hozzanak létre.

Módosítás 155
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 

törölve
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hozatalát.

Or. en

Módosítás 156
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

Az -I. mellékletben felsoroltaktól eltérő,
illetve ott felsorolt, de nem az említett 
mellékletben megállapított feltételeknek 
megfelelően alkalmazott adalékanyagok 
dohánytermékekben való használatát meg 
kell tiltani. Az -I. melléklet csak olyan 
anyagokat tartalmaz, amelyek nem 
teljesítik az 1272/2008/EK rendeletnek 
megfelelően a veszélyes anyagként való 
osztályozás kritériumait, és amelyek 
égetésekor nem keletkeznek ilyen 
anyagok. Az -I. melléklet nem tartalmaz 
ízesítéseket vagy ízfokozó anyagokat. A 
Bizottság felhatalmazást kap az -I. 
mellékletnek a 22. cikk alapján, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján történő létrehozására és 
módosítására.

Or. en

Indokolás

Csupán a „jellegzetes ízesítést” biztosító adalékanyagokra való korlátozás túlságosan 
leszűkíti a kört. Csak a kifejezett jóváhagyással rendelkező adalékanyagok használata 
engedélyezhető a dohánytermékekben. Az összes veszélyes anyag (illetve égéstermék), 
bármilyen ízesítés vagy ízfokozó adalékanyag nem minősül ilyennek. Az utóbbi a WHO 
iránymutatásaiból következik, amelyek szerint „A feleknek korlátozás vagy tilalom révén 
szabályozniuk kell azon összetevőket, amelyek a dohánytermékekben ízfokozásra 
használhatók”.
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Módosítás 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok a hagyományos mentol 
ízesítésen kívül megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, feltéve, hogy minden kétséget 
kizáró tudományos bizonyítékok 
támasztják alá, hogy a különleges adalék 
növeli a termék toxicitását vagy a 
függőséget.

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes ízesítések használata csak akkor tiltható meg, ha bizonyítékok támasztják alá, 
hogy károsabbá teszik a dohánytermékeket. Ízesítésétől függetlenül valamennyi dohánytermék 
káros; ezért egy termék forgalmazása csak megfelelő indokolással tiltható meg.

Módosítás 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amennyiben a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnövelik.

Or. en

Indokolás

A cigaretták továbbra is legális terméknek minősülnek, ezért az ízesítéssel kapcsolatos 
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beavatkozás nem indokolt, kivéve, ha a termékek valóban egészségtelenebbek a szokásos 
cigarettáknál.

Módosítás 159
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a dohánytól eltérő 
domináns ízesítést biztosító 
adalékanyagokat tartalmazó termékek
forgalomba hozatalát a (2) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően.

Or. en

Módosítás 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát. Ez Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének megfelelően nem alkalmazandó 
a snus (szájon át fogyasztott 
dohánytermék) Svédországban való 
forgalomba hozatalára.

Or. en

Indokolás

Mivel Svédországban mentesség vonatkozik a snusra, és mivel ezt a terméket nem értékesítik a 
belső piacon, az ízesítés szabályozása nem alkalmazandó Svédországban a snusra.
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Módosítás 161
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok, a (2) bekezdés 
rendelkezéseit figyelembe véve, megtiltják 
a dohánytól eltérő, domináns ízt 
kölcsönző adalékanyagokat tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. es

Módosítás 162
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok szabályozzák a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

Or. fr

Módosítás 163
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok használhatnak a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagokat.
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Or. en

Módosítás 164
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A -I. melléklet tartalmazhatja a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagokat, 
amennyiben ezek az adalékanyagok nem 
eredményeznek jellegzetes ízesítésű 
terméket, és nem kapcsolódnak a 
dohánytermékek vonzerejéhez.

Or. en

Indokolás

Borg egészségügyi biztos többször kijelentette, hogy a dohánynak legyen dohány íze. Így 
semmilyen ízesítés nem tekinthető nélkülözhetetlennek a dohánytermékek előállításához. Csak 
azon adalékanyagok minősülnek a dohánytermékek előállításához nélkülözhetetlennek, 
amelyek nem eredményeznek ízesítést, és nem kapcsolódnak a dohánytermékek vonzerejéhez.

Módosítás 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Nem egyértelmű a termék előállítása szempontjából „nélkülözhetetlen” adalékanyag vagy 
ízesítőanyag fogalma, és következetlen döntéshozatalhoz és feladatokhoz vezet.

Módosítás 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát.

Or. pl

Módosítás 167
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát.

Or. es

Módosítás 168
Pilar del Castillo Vera
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát.

Or. en

Módosítás 169
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítás ugyanazon javaslattevőtől.

Módosítás 170
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (1) bekezdés hatálya alá tartozik-e. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítás ugyanazon javaslattevőtől.

Módosítás 171
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék a 
(1) bekezdés hatálya alá tartozik-e. A 
szóban forgó végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
tudományos bizonyítékok alapján az (1) 
bekezdés hatálya alá tartozik-e. A szóban 
forgó végrehajtási aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. es
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Módosítás 172
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es

Módosítás 173
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 174
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 175
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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adalékanyagok vagy adalékanyagok 
kombinációja megengedett legmagasabb 
értékeinek megállapítására.

Or. es

Módosítás 176
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 177
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Abban az esetben, ha az (1) és (2) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy az 
adalékanyagok bizonyos kombinációja egy 

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

bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghaladva általában jellegzetes ízt ad a 
terméknek, a Bizottság javaslatokat tesz a 
jellegzetes ízt okozó adalékanyagok vagy 
adalékanyagok kombinációja megengedett 
legmagasabb értékeinek megállapítására, 
igazolt tudományos vizsgálatok alapján.

Or. pt

Módosítás 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A cigaretták továbbra is legális terméknek minősülnek, ezért az ízesítéssel kapcsolatos 
beavatkozás nem indokolt, kivéve, ha a termékek valóban egészségtelenebbek a szokásos 
cigarettáknál.
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Módosítás 179
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Abban az esetben, ha egy bizonyos 
adalékanyag vagy az adalékanyagok 
bizonyos kombinációja egy bizonyos 
szintet vagy koncentrációt meghaladva 
általában csak akkor ad jellegzetes ízt vagy 
van ízfokozó hatása, ha egy bizonyos 
szintet vagy koncentrációt meghalad, a 
Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 22. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el ezen adalékanyagok 
vagy adalékanyagok kombinációja 
megengedett legmagasabb értékekeinek 
megállapítására, ennek megfelelően 
módosítva a -I. mellékletet.

Or. en

Indokolás

A pozitív listára mint az adalékanyagok használatának előfeltételére vonatkozó javaslattal 
összhangban annak a rendelkezésnek, hogy a Bizottság határozza meg a legmagasabb 
megengedett szinteket, minden ízesítésre és ízfokozó hatású adalékanyagra alkalmazandónak 
kell lennie.

Módosítás 180
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

(4) A tagállamok szabályozzák az alábbi 
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben:

Or. fr
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Módosítás 181
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok megtiltják az alábbi
adalékanyagok használatát a
dohánytermékekben:

(4) A -I. melléklet nem tartalmazza a
dohánytermékekben felhasznált alábbi
adalékanyagokat:

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítás ugyanazoktól a javaslattevőktől.

Módosítás 182
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti, vagy

a) vitaminok, vagy

Or. es

Módosítás 183
Salvador Sedó i Alabart

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

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

b) koffein, taurin, vagy

Or. es

Módosítás 184
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják az (1) és a (4) 
bekezdésben feltüntetett adalékanyagok
használatát a dohánytermékek részeiben, 
pl. a szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását.

Or. es

Módosítás 185
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve megtiltják az íz vagy 

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

tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazása tilos. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

A pozitív listára vonatkozó javaslattal összhangban álló szerkesztési változtatás.

Módosítás 186
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 187
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 

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

intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. fr

Módosítás 188
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Módosítás 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve megtiltják az íz vagy 
füst intenzitásának megváltoztatását 
lehetővé tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását, amennyiben a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
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vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnövelik. A szűrők és kapszulák 
dohányt nem tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok megtiltják az 
ízesítőanyagok használatát a 
dohánytermékek részeiben, pl. a 
szűrőkben, papírokban, csomagokban, 
kapszulákban, illetve az íz vagy füst 
intenzitásának megváltoztatását lehetővé 
tevő bármely technikai megoldás 
alkalmazását, feltéve, hogy minden 
kétséget kizáró tudományos bizonyítékok 
támasztják alá, hogy a különleges adalék 
növeli a termék toxicitását vagy a 
függőséget. A szűrők és kapszulák dohányt 
nem tartalmazhatnak.

Or. pl

Módosítás 191
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak a füst egyes káros 
alkotóelemeinek csökkentését vagy a 
dohánytermékek biológiai úton való 
lebomlásának növelését célzó műszaki 
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megoldásokra.

Or. fr

Módosítás 192
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon 
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – korlátozzák vagy megfelelően 
indokolt esetben megtiltják az 
adalékanyagokat olyan mennyiségben 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását mérhető
módon megnövelik.

Or. en

Módosítás 193
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon
megnövelik.

A -I. melléklet – tudományos bizonyítékok 
alapján – nem tartalmaz adalékanyagokat 
olyan mennyiségben, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását 
megnövelik.

Or. en
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Indokolás

Nem engedélyezhetők az olyan adalékanyagok, amelyek megnövelik a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását, és ez nem csak az érzékelhető módon való megnövelésre 
vonatkozik.

Módosítás 194
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – megtiltják az adalékanyagokat 
olyan mennyiségben tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek a fogyasztás szakaszában a 
dohánytermék mérgező vagy függőséget 
okozó hatását érzékelhető módon
megnövelik.

A tagállamok – tudományos bizonyítékok 
alapján – korlátozzák vagy kellően 
indokolt esetben megtiltják az 
adalékanyagokat olyan mennyiségben 
tartalmazó dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amelyek a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását 
kimutatható mértékben megnövelik.

Or. es

Módosítás 195
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
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következő módosítás ugyanazoktól a javaslattevőktől.

Módosítás 196
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság egy tagállam kérésére 
meghatározza vagy saját hatáskörében 
végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhatja, hogy egy dohánytermék 
a (7) bekezdés hatálya alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 
cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni, és 
a legújabb tudományos bizonyítékokon 
kell alapulniuk.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésében konkrét listát bevezetni szándékozó javaslatból 
következő módosítás ugyanazoktól a javaslattevőktől.

Módosítás 197
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a (7) és (8) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy annak 
bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnöveli, a Bizottság 

törölve
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felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

Or. en

Módosítás 198
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 199
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Abban az esetben, ha a (7) és (8) 
bekezdés alkalmazása során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy annak 

törölve
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bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását érzékelhető 
módon megnöveli, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására.

Or. es

Módosítás 200
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 201
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. Abban az esetben, ha tudományos 
bizonyítékok azt mutatják, hogy egy 
bizonyos adalékanyag vagy annak 
bizonyos mennyisége a fogyasztás 
szakaszában a dohánytermék mérgező 
vagy függőséget okozó hatását csak abban 
az esetben növeli meg, ha annak jelenléte 
egy bizonyos szintet vagy koncentrációt 
meghalad, a standard biztonsági 
ráhagyást is beleértve, a Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen adalékanyagok 
megengedett legmagasabb értékekének 
megállapítására a -I. melléklet megfelelő 
módosítása révén.

Or. en

Indokolás

Az adalékanyagok használatának előfeltételét jelentő pozitív listára irányuló javaslattal 
összhangban a maximális szintek Bizottság általi meghatározására vonatkozó rendelkezésnek
azon adalékanyagokra is vonatkoznia kell, amelyek csak akkor mérgezők vagy okoznak 
függőséget, ha azok bizonyos koncentrációban vannak jelen.

Módosítás 202
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. nl

Módosítás 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (10) bekezdése az irányelv alapvető fontosságú elemét tartalmazza, ezért nem 
tartozik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 204
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

foglalt tilalmak alól. A Bizottság, egy 
tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal dönthet a mentesség 
visszavonásáról, amennyiben a 
körülményekben jelentős változás történik, 
amellyel összefüggésben valamely 
termékkategória értékesítési volumenében 
legalább 20%-os növekedés következik be 
a legnagyobb értékesítési volument 
képviselő 10 tagállamban. E
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni, és 
nem alkalmazhatóak a 17. cikkben 
szabályozott új dohánytermékek esetében.

Or. es

Módosítás 205
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A cigarettáktól, a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől és a füst nélküli
dohánytermékektől eltérő dohánytermékek 
mentesülnek az (1)–(5) bekezdésekben 
foglalt tilalmak alól. A Bizottság valamely 
tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktusok révén megállapíthatja e kivétel 
visszavonását, amennyiben a körülmények 
jelentősen megváltoznak, beleértve 
valamely termékkategória értékesítési 
volumenében, a 10 legnagyobb volumenű 
piacot képviselő tagállamban 
bekövetkezett legalább 20%-os 
növekedést. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni; e jogi aktusok 
nem alkalmazandók a 17. cikkben említett 
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új termékek esetében.

Or. en

Módosítás 206
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A hagyományos, tüsszentésre szolgáló dohánytermékek és rágódohány fogyasztása Európa 
csak néhány régióját érinti, és a népszokások ápolásának részét képezi. Ráadásul a 
tüsszentésre szolgáló dohánytermékeket és rágódohányt elsősorban az idősebbek fogyasztják. 
A tüsszentésre szolgáló dohánytermékekre és a rágódohányra a 10. és 11. cikk szerinti 
címkézési előírások tekintetében is ugyanazok a kevésbé korlátozó rendelkezések vonatkoznak, 
mint a szivarra, a szivarkára és a pipadohányra. Következésképpen a 6. cikkben ugyanazt a 
kivételt kell alkalmazni.

Módosítás 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. en

Módosítás 208
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A füst nélküli dohánytermékeket hagyományosan sokkal inkább meghatározzák az ízesítések, 
mint a cigarettákat, miközben az előbbiek ténylegesen egészségesebbek. Továbbá a füst 
nélküli dohánytermékeket rendszerint az idősebbek fogyasztják, ennélfogva kisebb veszélyt 
jelentenek a fiatalabb generációkra nézve. Ha a fogyasztási szokásokban változás következik 
be, ez hosszabb folyamat lesz, amely nem igényel azonnali intézkedést. A döntést ennélfogva a 
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társjogalkotókra kell hagyni.

Módosítás 209
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 210
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 211
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 212
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 213
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 214
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy valamely 
összetevő bekerüljön a -I. mellékletbe, a 
gyártóknak és importőröknek kérelmet 
kell benyújtaniuk a Bizottsághoz. A 
kérelemhez a következő részleteket kell 
csatolni:
a) a kérelmező neve, illetve cégneve és 
állandó címe;
b) az összetevő kémiai neve;
c) az összetevő funkciója és a 
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cigarettánkénti maximálisan alkalmazott 
mennyisége;
d) annak tudományos adatokkal 
alátámasztott egyértelmű bizonyítéka, 
hogy az összetevőre nem vonatkozik az e 
cikkben felsorolt egyik kizáró kritérium 
sem.
A Bizottság megkérdezheti a megfelelő 
tudományos bizottságot, hogy a szóban 
forgó összetevőre alapesetben vagy 
bizonyos koncentráció felett vonatkozik-e 
az e cikkben felsorolt valamely kizáró 
kritérium. A Bizottság az (1) bekezdésben 
megadott eljárással összhangban a 
kérelem kézhezvételét követő egy éven 
belül döntést hoz.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az összetevők pozitív listába történő felvételére vonatkozó eljárást.

Módosítás 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szájon át fogyasztott
dohánytermékek (snus) mentesülnek ezen 
irányelv 6. cikkének rendelkezései alól.

Or. sv

Indokolás

A szájon át fogyasztott dohánytermékek EU-n belüli forgalmazására vonatkozó általános 
tilalom miatt a tagállamok nem érdekeltek a szájon át fogyasztott dohánytermékek uniós 
szintű szabályozásában. Ennek hiányában a szabályozásnak nemzeti szinten kell történnie 
abban a tagállamban (Svédországban), ahol engedélyezett ezeknek a termékeknek az 
árusítása. A Bizottság irányelvre irányuló javaslata nem elégséges – például az egészségre 
káros adalékanyagok szabályozásának vonatkozásában. Azok az anyagok, amelyek károsak 
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lehetnek az egészségre, teljesen kimaradnak, míg a szokásos ízesítőanyagokra szigorú 
szabályozás érvényes.

Módosítás 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében és a 10. és 11. 
cikkben szereplő, címkézésre vonatkozó 
rendelkezések sérelme nélkül azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és
zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

Or. en

Módosítás 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egészségügyi figyelmeztetések 
grafikai egységességének és láthatóságának 
biztosítása érdekében azokat 
eltávolíthatatlanul kell nyomtatni, 
kitörölhetetlennek kell lenniük, és azokat 
semmilyen módon nem lehet eltakarni 
vagy megszakítani, például adó- és 

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

és zárjegyek, árcédulák, árukövetésre és 
nyomon követésre szolgáló jelek, 
biztonsági elemek vagy csomagolás, tasak, 
doboz vagy egyéb eszközök által, illetve a 
csomagolási egység felnyitásakor.

Or. en

Indokolás

A cigaretták csomagolására már rá vannak nyomtatva az egészségügyi figyelmeztetések. A 
szivarok és más réspiaci termékek csomagolására való nyomtatás aránytalan terhet róna a 
termelőkre, amelyek gyakran kis- és középvállalkozások. Nem érkeztek arra vonatkozó 
bejelentések, hogy a matricákat eltávolították a csomagolásról. A csomagolásra való 
nyomtatás hozzáadott értéke tehát nem nyilvánvaló.

Módosítás 218
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 219
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az általános figyelmeztetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni, a felület 
nagy részét jól látható módon eltakarva, és 
annak a felületetnek az 50%-ára kell
kiterjednie, amelyre azt nyomtatták. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmeztetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 50%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. en

Módosítás 220
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 221
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Módosítás 222
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 223
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem határozhatja meg a csomagolás formatervét, ez esetben a csomagolás fizikai 
méretét. Ezek az előírások megkönnyítik az illegális kereskedelmet és csökkentik a fogyasztók 
választási lehetőségeit, az innovációt és a versenyt. Gyengülnek és kárt szenvednek a szellemi 
tulajdonjogok. Az intézkedés aránytalan is.

Módosítás 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

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

(3) Az általános figyelmeztetést és a 
tájékoztatást a csomagolási egységek 
oldalsó felületeire kell nyomtatni. A 
figyelmeztető feliratok szélességének 
legalább 20 mm-nek, magasságának 
legalább 43 mm-nek kell lennie. A 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
esetében a tájékoztatást arra a felületre kell 
nyomtatni, amely a csomagolási egység 
felnyitáskor válik láthatóvá. Mind az 
általános figyelmeztetésnek, mind a 
tájékoztatásnak ki kell terjednie annak a 
felületetnek az 40%-ára, amelyre azt 
nyomtatták.

Or. en

Módosítás 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el:

törölve

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

Or. en
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Módosítás 226
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Módosítás 227
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 228
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 229
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 230
Alajos Mészáros

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Az e bekezdésben az Európai Bizottságra ruházott hatáskör – az Európai Parlament és a 
Tanács megfelelő bevonása nélkül, valamint az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésével 
ellentétben – lehetővé teszi a Bizottság számára az irányelv alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását.

Módosítás 232
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e cikkben említett egészségügyi 
figyelmeztetések elhelyezésének, 

törölve
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formátumának, elrendezésének és 
tervezésének meghatározása, beleértve a 
betűtípust és a háttér színét.

Or. de

Módosítás 233
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység mind elülső, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 80%-át
kitöltik;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetések kulcsfontosságúak a dohányzás káros egészségügyi hatásai 
iránti figyelem felkeltésében és a fiatalok dohányzástól való elrettentésében. Ezért az 
egészségügyi figyelmeztetések méretét növelni szükséges.

Módosítás 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler,
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 235
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 236
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Módosítás 237
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomagolási egység mind elülső, mind
hátsó oldala külső felületének, valamint 

c) a csomagolási egység elülső oldala 
külső felületének 45%-át és hátsó oldala 
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minden gyűjtőcsomag felületének 75%-át
kitöltik;

külső felületének, valamint minden 
gyűjtőcsomag felületének 60%-át kitöltik;

Or. en

Módosítás 238
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Jelenleg Belgiumban a legszigorúbbak a követelmények (43% az elülső oldalra, 62% a hátsó 
oldalra vonatkozóan). Azon előírás, hogy a felület még ennél is nagyobb részét egészségügyi 
figyelmeztetésnek kell kitöltenie, mindenképpen megsértené a védjegyjogokat. Egy 
Eurobarométer-tanulmány szerint az egészségügyi figyelmeztetések a megkérdezettek 82%-a 
esetében nincsenek semmilyen hatással az arra irányuló döntésükre, hogy dohányoznak vagy 
sem.

Módosítás 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység mind elülső, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 40%-át
kitöltik;

Or. en
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Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata nem állapítja meg egyértelműen, hogy pl. az 50%-os arányhoz 
viszonyítva milyen többlethatása van annak, ha az egészségügyi figyelmeztetések a felület 
75%-át töltik ki. A márkák tulajdonjogára és a piaci részesedés nagytermelők javára történő 
bebetonozására tekintettel az egészségügyi figyelmeztetések felületét csökkenteni kell.

Módosítás 240
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység mind első, mind 
hátsó oldala külső felületének, valamint 
minden gyűjtőcsomag felületének 40%-át
kitöltik;

Or. de

Módosítás 241
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység elülső oldala 
külső felületének 40%-át és hátsó oldala 
külső felületének, valamint minden 
gyűjtőcsomag felületének 50%-át kitöltik;

Or. en

Módosítás 242
Konrad Szymański

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

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

c) a csomagolási egység elülső oldala 
külső felületének 40%-át és hátsó oldala 
külső felületének, valamint minden 
gyűjtőcsomag felületének 50%-át kitöltik;

Or. en

Módosítás 243
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység elülső oldala 
külső felületének 30%-át és hátsó oldala 
külső felületének, valamint minden 
gyűjtőcsomag felületének 40%-át kitöltik;

Or. en

Módosítás 244
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 245
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 246
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 247
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 248
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pt

Módosítás 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az eredeti rendelkezés nem tűnik célszerűnek, mivel a márkák bizonyos esetben már nem 
lennének láthatóak, mivel amiatt, hogy nagyobb felületet tölt ki, mindenképpen az 
egészségügyi figyelmeztetés lesz látható.

Módosítás 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) ugyanabban az irányban helyezkednek 
el, mint a csomagon megjelenő bármely 
más információ;

Or. en

Módosítás 251
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) ugyanabban az irányban helyezkednek 
el, mint a csomagon megjelenő bármely 
más információ;

Or. nl

Indokolás

Az egészségügyi figyelmeztetésnek a csomagolási egység és a gyűjtőcsomag felső részén való 
kötelező feltüntetése az újságos bolt (vagy kisebb szupermarket) berendezése miatt nagyon 
megnehezíti a boltos számára, hogy a különböző gyártók márkáit megkülönböztesse 
egymástól. A bolti bútorzat cseréje nagy anyagi ráfordítást jelentene a boltosoknak, akiket 
már így is csökkenő árrések sújtanak. Ezenfelül felmérések bizonyítják, hogy az újságárusok, 
anyagilag nagyban függnek a dohányáruk eladásától.

Módosítás 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

e) ugyanabban az irányban helyezkednek 
el, mint a csomagon megjelenő bármely 
más információ;

Or. en

Módosítás 253
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. fr

Módosítás 254
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. en
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Módosítás 255
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:
i. magasság: legalább 64 mm
ii. szélesség: legalább 55 mm.

törölve

Or. el

Módosítás 256
Inês Cristina Zuber

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. pt

Módosítás 257
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. de

Módosítás 258
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. pt

Módosítás 259
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. en

Módosítás 260
Konrad Szymański

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

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. en

Módosítás 261
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. en

Módosítás 262
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. es
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Módosítás 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. magasság: legalább 64 mm; i. magasság: legalább 50 mm;

Or. en

Módosítás 264
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. magasság: legalább 64 mm; i. magasság: legalább 50 mm;

Or. en

Módosítás 265
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szélesség: legalább 55 mm. ii. szélesség: legalább 42 mm.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem korlátozhatja lényegesen a csomagolás méreteit, hogy megtiltsa például a 
legalább 10 cigarettát tartalmazó csomagolási egységet. Az ilyen követelmények kihatással 
lesznek a törvényes munkahelyekre a szállítói lánc egészét tekintve, többek között a gyártásra, 
ugyanakkor megkönnyítenék az illegális kereskedelmet és csökkentenék a fogyasztók 
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választási lehetőségeit, az innovációt és a versenyt. Gyengülnek és kárt szenvednek a szellemi 
tulajdonjogok. Az intézkedés aránytalan is.

Módosítás 266
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az egészségügyi figyelmeztetéseknek a 
cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
csomagolásán, illetve a 75 cm2-t
meghaladó felülettel rendelkező 
csomagolásokon legalább 22,5 cm2

felületen kell elhelyezkedniük. A felület 
mérete a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 24 cm2-re, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 26,25 cm2-
re módosul.

Or. de

Módosítás 267
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiak vonatkozásában:

törölve

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

Or. pt

Módosítás 268
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Módosítás 269
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. nl

Módosítás 270
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 271
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

Az e bekezdésben az Európai Bizottságra ruházott hatáskör – az Európai Parlament és a 
Tanács megfelelő bevonása nélkül, valamint az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdésével 
ellentétben – lehetővé teszi a Bizottság számára az irányelv alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását.

Módosítás 273
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 274
Niki Tzavela

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, elrendezésének, tervezésének, 
váltogatásának és arányainak 
meghatározása;
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Or. en

Módosítás 275
Konrad Szymański

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) a formátum, az elrendezés, a tervezés, a 
váltogatás és az egészségügyi 
figyelmeztetések meghatározása;

Or. en

Módosítás 276
Jean-Pierre Audy

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, elrendezésének, tervezésének és
váltogatásának meghatározása;

Or. fr

Módosítás 277
Jean-Pierre Audy

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, 

törölve
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amelyek mellett az egészségügyi 
figyelmeztetés oly módon tördelhető a 
csomagolási egységen, hogy a csomag 
felnyitásakor biztosítva maradjon a 
szöveg, a fényképek és a leszokást célzó 
információk grafikai sértetlensége és 
megfelelő láthatósága.

Or. fr

Módosítás 278
Alajos Mészáros

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. en

Módosítás 279
Niki Tzavela

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 

törölve
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szöveg, a fényképek és a leszokást célzó 
információk grafikai sértetlensége és 
megfelelő láthatósága.

Or. en

Módosítás 280
Roger Helmer

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. en


