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Módosítás 281
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek esetében 
mentességet kell adni a 8. cikk (2) 
bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 
a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 
figyelmeztetések feltüntetésének 
kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános
figyelmeztetés mellett e termékek minden 
csomagolási egységén és minden 
gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános figyelmeztetésnek
hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett, a leszokást segítő 
szolgálatokra.

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek esetében 
mentességet kell adni a 8. és 9. cikkben 
előírt kötelezettségek alól. A cigarettáktól 
és a cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékektől eltérő, dohányzásra 
szánt dohánytermékek minden 
csomagolási egységén fel kell tüntetni: „A 
dohányzás halált okoz” vagy „A 
dohányzás halált okoz – szokjon le most!”
általános figyelmeztető feliratot. Az 
általános figyelmeztető felirat mellett e 
termékek minden csomagolási egységén és 
minden gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. Az általános figyelmeztető 
feliratnak hivatkoznia kell a leszokást 
segítő szolgálatokra.

Or. es

Módosítás 282
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
esetében mentességet kell adni a 8. cikk (2) 
bekezdésében előírt tájékoztatás, valamint 
a 9. cikkben előírt kombinált egészségügyi 

(1) A cigarettáktól és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékektől eltérő, 
dohányzásra szánt dohánytermékek 
esetében nem kell mentességet adni a 8. 
cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatás, 
valamint a 9. cikkben előírt kombinált 
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figyelmeztetések feltüntetésének 
kötelezettsége alól. A 8. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott általános 
figyelmeztetés mellett e termékek minden 
csomagolási egységén és minden 
gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános figyelmeztetésnek 
hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett, a leszokást segítő 
szolgálatokra.

egészségügyi figyelmeztetések 
feltüntetésének kötelezettsége alól. A 8. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
általános figyelmeztetés mellett e termékek 
minden csomagolási egységén és minden 
gyűjtőcsomagján az I. mellékletben 
felsorolt figyelmeztető feliratokat kell 
elhelyezni. A 8. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott általános figyelmeztetésnek 
hivatkoznia kell a 9. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában említett, a leszokást segítő 
szolgálatokra.

Or. el

Módosítás 283
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Különösen a kis- és középvállalkozások esetében aránytalannak tűnik az a teher, amit a kis 
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mennyiségben előállított termékek csomagolására történő nyomtatás jelent. A jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően biztosítani kell a matrica használatának a lehetőségét.

Módosítás 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A figyelmeztetések matricák segítségével 
is elhelyezhetők, feltéve, hogy a matricák 
nem távolíthatók el.

Or. en

Módosítás 287
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 288
Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan csomagolási egységek esetében, 
amelyek legjobban látható felülete 
meghaladja a 75 cm2-t, a (2) és (3) 
bekezdésben említett figyelmeztetéseknek 
az egyes felületeken legalább 22,5 cm2-t 
kell elfoglalniuk. Ez a felület a két 
hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban 24 cm-re, a három 
hivatalos nyelvvel rendelkező 
tagállamokban pedig 26,25 cm-re 
módosul.

Or. es

Módosítás 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nem cigaretták számára készített 
egységcsomagolások esetében azonban –
ha a legjobban látható felület mérete 
meghaladja a 75 cm2-t – a (2) 
bekezdésben említett figyelmeztetésnek
minden felületen legalább 22,5 cm2-t kell 
fednie. Ez a terület a két hivatalos 
nyelvvel rendelkező tagállamokban 
24 cm2-re, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban pedig 
26,25 cm2-re módosul.

Or. en

Módosítás 290
Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 291
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 75 cm2-t meghaladó első és hátsó 
felülettel rendelkező csomagolások 
esetében az egészségügyi 
figyelmeztetésnek mindkét felületen 
egyenként legalább 22,5 cm2 területet kell 
kitöltenie. A két hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban e felület 
24 cm2-re, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkező tagállamokban pedig 
26,25 cm2-re módosul.

Or. de

Módosítás 292
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fehér háttérre, Helvetica bold 
betűtípussal, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 

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

feltéve, hogy a matricák nem távolíthatók 
el. A nyelvi követelmények teljesítése 
érdekében a tagállamok meghatározhatják 
a betű nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

Or. es

Módosítás 293
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) fehér háttérre, fekete színben, félkövéren 
szedve kell nyomtatni. A figyelmeztetések 
elhelyezhetők matricák formájában, 
amennyiben azok tartósan a 
csomagoláson maradnak. A nyelvi 
követelmények teljesítése érdekében a 
tagállamok meghatározhatják a betű 
nagyságát, feltéve, hogy a 
jogszabályaikban előírt betűnagyság a 
kötelező szöveg számára fenntartott hely 
lehető legjobb kitöltését eredményezi;

Or. de

Indokolás

A cigarettáktól és a cigarettasodrásra szánt dohánytermékektől eltérő számos dohányterméket 
harmadik országokból származó gyártóktól, főként kis gyártóktól importálnak. Ebben az 
esetben matricák segítségével külön fel kell tüntetni az országot és a címet.

Módosítás 294
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Különösen a kis- és középvállalkozások esetében aránytalannak tűnik az a teher, amit a kis 
mennyiségben előállított termékek csomagolására történő nyomtatás jelent. A jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően biztosítani kell a matrica használatának a lehetőségét.

Módosítás 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner



AM\936769HU.doc 11/118 PE510.829v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szöveg elhelyezésére szolgáló felület 
közepére kell nyomtatni vagy 
eltávolíthatatlanul rögzíteni, a 
csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag felső szélével 
párhuzamosan;

Or. en

Módosítás 297
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a figyelmeztetés szövegének fenntartott 
felületen belül 3 milliméter vastag fekete 
szegéllyel kell körülvenni.

Or. de

Indokolás

Az előírás nem hat kedvezően sem a belső piacra, sem a közegészség védelmére, továbbá azt
világosan és egyértelműen kell megfogalmazni.

Módosítás 298
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. nl

Módosítás 299
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 10. cikk (1) és (5) bekezdése az irányelv lényeges elemeit tartalmazza, ezért nem tartoznak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.
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Módosítás 303
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Nem valószínű, hogy a fogyasztási szokások ilyen alapvető változása olyan gyorsan menne 
végbe, hogy ezt a kérdést ne lehetne a társjogalkotók elé terjeszteni. A kérdésnek a 
Bizottsághoz való utalása túlságosan nagy mérlegelési jogkört biztosítana számára.

Módosítás 305
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pt

Módosítás 306
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) azt a csomagolási egység legjobban 
látható felületére, továbbá a termékkel 
kapcsolatban alkalmazott valamennyi 
gyűjtőcsomagra kell nyomtatni. Kivételt 
képeznek a további, teljes mértékben 
átlátszó csomagolások;

Or. de

Módosítás 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni vagy rögzíteni;
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Or. en

Indokolás

Különösen a kis- és középvállalkozások esetében aránytalannak tűnik az a teher, amit a kis 
mennyiségben előállított termékek csomagolására történő nyomtatás jelent. A jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően biztosítani kell a matrica használatának a lehetőségét.

Módosítás 308
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a csomagolási egység és minden 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
15%-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
18%-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 20%-ra módosul.

Or. de

Indokolás

Egy Eurobarométer-tanulmány szerint az egészségügyi figyelmeztetések a megkérdezettek 
82%-a esetében nincsenek semmilyen hatással az arra irányuló döntésükre, hogy 
dohányoznak vagy sem.

Módosítás 309
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 

törölve
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figyelembevételével.

Or. nl

Módosítás 310
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Or. en

Módosítás 311
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Or. de

Módosítás 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kérdést a társjogalkotókra kell bírni.

Módosítás 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
és (2) bekezdésben szereplő 
követelmények kiigazítására a 
tudományos és piaci fejleményeknek 
figyelembevételével.

törölve

Or. en

Módosítás 314
Holger Krahmer



AM\936769HU.doc 19/118 PE510.829v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag címkézése, valamint maga a 
dohánytermék nem tartalmazhat olyan 
elemet vagy megoldást, amely:

törölve

a) a dohányterméket hamis, félrevezető, 
megtévesztő vagy téves benyomás 
keltésére alkalmas eszközökkel 
reklámozza a dohánytermék jellemzői, 
egészségügyi hatásai, veszélyei vagy a 
füstkibocsátás tekintetében;
b) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros, mint más 
dohánytermékek, vagy annak vitalizáló, 
energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, 
organikus vagy más pozitív egészségügyi 
vagy szociális hatásai vannak;
c) aromára, ízre, bármely ízesítőanyagra 
vagy más adalékanyagra, illetve ezek 
hiányára utal;
d) élelmiszerre emlékeztet.

Or. de

Indokolás

Az előírás nem hat kedvezően sem a belső piacra, sem a közegészség védelmére.

Módosítás 315
Ewald Stadler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azt sugallja, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros, mint más 
dohánytermékek, kivéve azokat az 
eseteket, amikor tudományosan 
kimutatható, hogy a káros hatás 
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jelentősen alacsonyabb, mint a már 
megvásárolható dohánytermékek 
esetében;

Or. de

Indokolás

Dohánytermékek fogyasztása esetén az égési folyamat során különböző káros anyagok 
keletkeznek. Jelen helyzetben teljesen ésszerűtlen lenne kizárni a kevesebb káros anyagot 
kibocsátó dohánytermékek fejlesztését, azonkívül ez megfosztaná a gyártó vállalkozásokat 
attól a céltól, hogy új dohánytermékek kifejlesztése érdekében tovább kutassák a 
dohányfogyasztás hatásait.

Módosítás 316
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A dohánytermékek hatása eltérő. A dohánytermékek kiválasztása során a nagykorú fogyasztók 
kevésbé törődnek a termékleírással, mint e termékek fogyasztásakor tapasztalt tényleges, 
egyéni érzettel. Az „energizáló” és „vitalizáló” kategóriák szubjektívek, az „organikus” és 
„természetes”kategóriák viszont elfogadhatók abból a szempontból, hogy a dohánytermékek 
fogyasztása kétségtelenül biokémiai reakciókat eredményez.

Módosítás 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Módosítás 319
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A cigaretta legális árucikk marad, amelyek általában egyedi aromájuk alapján 
különböztethetők meg; ezt az információt a gyártóknak fel kell tüntetniük. Az egyetlen kivétel 
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az, amikor ez az információ a termék egészségre gyakorolt hatásait illetően félrevezető, ezt 
viszont az a) és a b) pont tartalmazza.

Módosítás 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás nem tenné lehetővé az olyan leírások alkalmazását, mint például az 
„amerikai dohánykeverék” (amely információval szolgál a dohányosok számára a termék 
ízéről és a terméket alkotó dohánykeverékről). Semmi sem indokolja e rendelkezés ilyen tág 
megfogalmazását.

Módosítás 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés nem vonatkozik a szivarra és 
a pipadohányra.

Or. en

Módosítás 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 323
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Tiltott elemek és megoldások azok a 
szimbólumok, nevek, védjegyek, egyéb 
képi vagy más megjelölések, félrevezető 
színek, belső tájékoztatók vagy egyéb 
kiegészítő anyagok, amelyek azt a 
benyomást keltik, hogy egy adott 
dohánytermék kevésbé káros, mint más 
dohánytermékek.

Or. de

Indokolás

Az európai gyártóknak a csomagolás formája terén megjelenő versenyelőnyeit nem szabad 
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vitatni, ha azok nem félrevezetők.

Módosítás 324
Francesco De Angelis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Alaptalan a „félrevezető színek” tiltása, továbbá e kifejezés jelentése meglehetősen szubjektív. 
A kisebb átmérőjű cigaretták tiltása és a termék alakjára való hivatkozás nem illik ebbe a 
cikkbe. Az ilyen termékek betiltása elősegítené az illegális kereskedelmet, csökkentené a 
fogyasztók rendelkezésére álló áruválasztékot és az innovációt, valamint megfojtaná a 
versenyt.

Módosítás 325
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Indokolás

A „félrevezető színek” megfogalmazás meghatározása jelentős problémákat vet fel, és 
mindegyik tagállam számára lehetővé teszi, hogy az irányelv átültetése során különböző
színeket tiltson meg. Ez jelentős jogbizonytalansághoz vezetne és ellentétes a Bizottságnak a 
belső piac harmonizálására irányuló célkitűzésével.

Módosítás 326
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el
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Módosítás 327
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 328
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 329
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kapcsolatos elemek.

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy az úgynevezett slim cigaretta miért félrevezető. Az ilyen cigaretták 
hétköznapi termékek, amelyek nem hordoznak magukban fokozott egészségügyi kockázatot.

Módosítás 331
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 332
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Egy ilyen jellegű jogi vélelem nem létező tanulmányon alapulna, ezért azt el kell vetni.

Módosítás 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a 
2012. december 19-én már létező 
védjegyekre.

Or. en

Módosítás 335
Derk Jan Eppink

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. nl

Indokolás

A csomagolással kapcsolatban javasolt korlátozások aránytalan mértékben érintenék a 
dohányzásra szánt dohányterméket előállító kkv-kat. Mivel ezek a vállalkozások a 
termékdiverzifikáció jegyében – például a dobozos dohány előállításával – elsősorban a piaci 
réseket próbálják kitölteni, ezekkel az intézkedésekkel elveszítenék egyedi értékesítési 
ajánlatukat. Habár megértem azokat az erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a 
dohányosok egészségügyi megfontolásokból szokjanak le a dohányzásról, a felmérések szerint 
azonban a csomagolás nem befolyásolja a dohányzással kapcsolatos döntést (Eurobarométer 
2012 – 385. sz.).

Módosítás 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

Nem egyértelmű, hogy e rendelkezés milyen hatást kíván elérni, ezért aránytalannak tűnik a 
gyártóknak egy legális termék forgalmazásához való jogába történő beavatkozás.

Módosítás 337
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 338
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. es

Módosítás 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 340
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 342
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

cigarettasodrásra szánt dohánytermékek 
egységcsomagja legalább 40 g dohányt 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 344
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es
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Módosítás 345
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 346
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősítené az előadó szabványosított csomagolásra vonatkozó javaslatát 
azáltal, hogy valamennyi dohányzásra szánt dohánytermékre kiterjesztené azt. További 
lényeges szempont, hogy a szabványos szín sötét és nem vonzó, mivel ez hatékonyabbnak 
bizonyult a világosabb színeknél.

Módosítás 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 348
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

törölve

Or. pt

Módosítás 349
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 350
András Gyürk
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 351
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de
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Módosítás 352
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 354
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 355
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Módosítás 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 357
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pt
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Módosítás 358
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 359
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 360
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 361
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
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Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett azonosító 
lehetővé teszi az alábbiak meghatározását.

Or. en

Módosítás 365
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártástól az első kiskereskedelmi 
egységig valamennyi vásárló azonosítása;

j) a gyártástól az első fogyasztóig
valamennyi vásárló azonosítása;

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer jelentős terhet ró a gyártókra. Annak a követelménynek a 
teljesítése, hogy még a kiskereskedelmi értékesítés helye is a meghatározandó információk 
közé tartozzon, szinte lehetetlen lesz a kistermelők számára, amelyek közvetítőkre 
támaszkodnak. Mindenesetre a termék célpiaca lényeges információ az illegális kereskedelem 
visszaszorításához, de a konkrét kiskereskedelmi egység meghatározása nem tűnik fontosnak. 
Ezenfelül az eredeti szöveg túlmegy azon, amiről a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményben (FCTC) megállapodás született.



PE510.829v01-00 48/118 AM\936769HU.doc

HU

Módosítás 366
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) a gyártástól az első fogyasztóig
valamennyi vásárló számlái, megrendelési 
számai és kifizetési bizonylatai.

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer jelentős terhet ró a gyártókra. Annak a követelménynek a 
teljesítése, hogy még a kiskereskedelmi értékesítés helye is a meghatározandó információk 
közé tartozzon, szinte lehetetlen lesz a kistermelők számára, amelyek közvetítőkre 
támaszkodnak. Mindenesetre a termék célpiaca lényeges információ az illegális kereskedelem 
visszaszorításához, de a konkrét kiskereskedelmi egység meghatározása nem tűnik fontosnak. 
Ezenfelül az eredeti szöveg túlmegy azon, amiről a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményben (FCTC) megállapodás született.

Módosítás 367
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer jelentős terhet ró a gyártókra. Annak a követelménynek a 
teljesítése, hogy még a kiskereskedelmi értékesítés helye is a meghatározandó információk 
közé tartozzon, szinte lehetetlen lesz a kistermelők számára, amelyek közvetítőkre 
támaszkodnak. Mindenesetre a termék célpiaca lényeges információ az illegális kereskedelem 
visszaszorításához, de a konkrét kiskereskedelmi egység meghatározása nem tűnik fontosnak. 
Ezenfelül az eredeti szöveg túlmegy azon, amiről a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményben (FCTC) megállapodás született.

Módosítás 368
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nyomonkövetési rendszer jelentős terhet ró a gyártókra. Annak a követelménynek a 
teljesítése, hogy még a kiskereskedelmi értékesítés helye is a meghatározandó információk 
közé tartozzon, szinte lehetetlen lesz a kistermelők számára, amelyek közvetítőkre 
támaszkodnak. Mindenesetre a termék célpiaca lényeges információ az illegális kereskedelem 
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visszaszorításához, de a konkrét kiskereskedelmi egység meghatározása nem tűnik fontosnak. 
Ezenfelül az eredeti szöveg túlmegy azon, amiről a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezményben (FCTC) megállapodás született.

Módosítás 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 370
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 371
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. nl

Módosítás 372
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Módosítás 373
Hans-Peter Martin



AM\936769HU.doc 53/118 PE510.829v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A cigaretták és a cigarettasodrásra 
szánt dohánytermékek tekintetében az (1)–
(8) bekezdés alkalmazása 3 évvel, minden 
más dohánytermék tekintetében pedig 7 
évvel a 25. cikk (1) bekezdésében szereplő 
időpontot követően kezdődik.

Or. en

Indokolás

A bevezetendő nyomonkövetési rendszer rendkívül összetett, és az ilyen léptékű alkalmazását 
még nem tesztelték. Ezért hosszabb végrehajtási időszakok indokoltak, nem utolsósorban a 
kis- és középvállalkozásokra tekintettel.

Módosítás 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. en

Módosítás 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok Ausztria, Finnország, és 
Svédország csatlakozási okmánya 151. 
cikkének sérelme nélkül megtiltják a 
szájon át fogyasztható dohány 
forgalmazását. E tilalom azonban nem 
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vonatkozik a hagyományos, szájon át 
fogyasztható dohánytermékekre, amelyek 
használatát egyes tagállamok 
engedélyezhetik.

Or. en

Módosítás 378
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A snus összetevőinek szabályozása annak 
a tagállamnak a feladata, ahol Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 151. cikkével összhangban 
engedélyezett a snus értékesítése. A snus
ezért mentesül ezen irányelv 6. cikkének 
rendelkezései alól.

Or. sv

Indokolás

A snus (szájon át fogyasztott dohánytermékek) Unión belüli értékesítésére vonatkozó 
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általános tilalom miatt a határokon túl nem érdekeltek a snus összetevőinek uniós szintű 
szabályozásában. Ennek hiányában a szabályozásnak nemzeti szinten kell történnie abban a 
tagállamban (Svédországban), ahol engedélyezett a snus értékesítése. A Bizottság irányelvre 
irányuló javaslata nem elégséges többek között a káros adalékanyagok szabályozásának 
vonatkozásában sem. Az emberi egészségre esetlegesen káros anyagokra egyáltalán nem 
terjed ki a javaslat, ugyanakkor a szokásos ízesítőanyagokra szigorú szabályozás vonatkozik.

Módosítás 380
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
II cím – IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

Dohánytermékek értékesítése

Or. en

Indokolás

Célja az interneten keresztül történő értékesítéssel, illetve az értékesítési ponton történő 
megjelenítéssel kapcsolatosan ugyanazon képviselők által benyújtott módosításokkal való 
összhang biztosítása.

Módosítás 381
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 382
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítése

Dohánytermékek internetes értékesítése

Or. en

Indokolás

Nemcsak a nemzetközi dimenziójú távértékesítést, hanem az összes internetes értékesítést is be 
kell tiltani. Az életkor hatékony ellenőrzését nagyon nehéz online biztosítani.

Módosítás 383
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek internetes értékesítését.

(Az egész cikket le kell cserélni.)

Or. en
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Indokolás

Nehéz korhatárra vonatkozó korlátozást érvényesíteni dohánytermékek internetes értékesítése 
esetében. A dohánytermékek online értékesítése gyakran nincs összhangban a meglévő 
jogszabályokkal, például az egészségügyi figyelmeztetések tekintetében. Kilenc tagállam már 
betiltotta a dohánytermékek internetes értékesítését, és az uniós szintű tilalom valószínűleg a 
legkönnyebb előrelépés.

Módosítás 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megtiltják a nemzetközi 
dimenziójú távértékesítést.

Or. en

Módosítás 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyasztó személyes adatainak 
feldolgozása csak a 95/46/EK irányelvnek 
megfelelően történhet, és azokat a 
dohánytermékek gyártójával, a gyártó 
vállalatcsoporthoz tartozó vállalatokkal, 

törölve
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illetve semmilyen más harmadik féllel 
nem lehet közölni. A személyes adatokat a 
tényleges vásárláson túlmutató célból nem 
lehet felhasználni vagy továbbadni. Ez 
vonatkozik a dohánytermékeket előállító 
gyár részét képező kiskereskedelmi 
egységekre is.

Or. en

Módosítás 392
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Dohánytermékek határokon átnyúló
értékesítése
Az ezen irányelv hatálya alá tartozó
valamennyi dohánytermék tekintetében 
megállapíthatják a más tagállamból 
behozott termékek maximális 
mennyiségét. Ezt a mennyiséget az egyes
tagállamok az általuk leginkább 
megfelelőnek tartott számítási módszerrel
állapítják meg (például személyenként, az 
igénybe vett közlekedési eszköz alapján 
vagy több dohánytermékre együttesen).

Or. fr

Módosítás 393
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

16a. cikk
A dohánytermékek értékesítési ponton 

történő megjelenítése
(1) A tagállamok területükön megtiltják a 
dohánytermékek értékesítési ponton 
történő megjelenítését és a 
dohánytermékek automatából történő 
árusítását.
(2) A dohánytermékeket a vásárlók elől 
teljes mértékben rejtve kell tartani, a 
dohánytermékek értékesítésének, a 
leltározásnak, a készletfeltöltésnek, a 
személyzet képzésének, illetve a 
tárolóegység karbantartásának 
kivételével.
(3) A dohánytermékek (2) bekezdésben 
felsorolt okokból való megjelenítése csak 
az e feladatok elvégzéséhez szükséges 
időtartamban történhet.
(4) A dohánytermékek árát egységesített 
formában kell felsorolni. 
Csomagajánlatok és különleges 
kedvezmények megjelenítése tilos.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek értékesítési ponton történő megjelenítése és automatákból történő 
árusítása tekintetében már számos uniós és EFTA-tagállamban tilalom van érvényben. 2010-
ben egy dohánygyár beperelte Norvégiát a kereskedelem akadályozása miatt. A bíróság 
Norvégia javára döntött, ám ez az eset azt mutatja, hogy uniós szintű fellépésre van szükség. 
Az FCTC 13. cikkre vonatkozó végrehajtási iránymutatásai értelmében a dohánytermékek 
értékesítési ponton történő megjelenítése reklámnak és promóciónak minősül. Az ajánlás 
szerint a dohánytermékek értékesítési ponton történő mindennemű megjelenítését teljes 
mértékben meg kell tiltani.

Módosítás 394
András Gyürk
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Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 

távértékesítése
A tagállamok megtiltják a 
dohánytermékek nemzetközi dimenziójú 
távértékesítését.

Or. en

Módosítás 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Új dohánytermék-kategóriák és kevésbé 
káros termékek forgalomba hozatalának 
engedélyezése, és az azokkal kapcsolatos 
értesítés

Or. en

Módosítás 396
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Értesítés új dohánytermék-kategóriákról Értesítés új és potenciálisan alacsony 
kockázatú új dohánytermék-kategóriákról

Or. pt



AM\936769HU.doc 65/118 PE510.829v01-00

HU

Módosítás 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermékek fogalomba 
hozatala tekintetében engedélyezési 
rendszert vezetnek be, és az 
engedélyezésért méltányos díjat 
számítanak fel. A tagállamok előírják, 
hogy a dohánytermékek gyártói és 
importőrei értesítsék az érintett tagállam 
illetékes hatóságait, amennyiben egy 
kérelemben jelzik, hogy új kategóriájú 
vagy alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban. A 
kérelmet elektronikus formában kell 
benyújtani hat hónappal a tervezett 
forgalomba hozatalt megelőzően, és ahhoz 
részletes leírást kell mellékelni az érintett 
termékről, a javasolt címkézésről, a 
felhasználási feltételekről, a termék 
összetételéről, a gyártási és ellenőrzési 
eljárásokról, valamint az információkat 
kell szolgáltatni a termék összetevőiről és 
kibocsátásáról az 5. cikknek megfelelően. 
Az alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékek forgalomba hozatalának 
engedélyezését kérelmező gyártók és 
importőrök az érintett illetékes hatóságnak 
az alábbiakat is benyújtják:

Or. en

Módosítás 398
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
értesítsék az érintett tagállam illetékes 
hatóságait, amennyiben új kategóriájú 
dohánytermékeket kívánnak forgalomba 
hozni ezekben a tagállamokban, 
amelyekkel összefüggésben szilárd 
tudományos bizonyítékok alapján azt 
kívánják állítani, hogy a hagyományos 
dohánytermékekhez képest kevésbé 
károsak vagy kisebb kockázatot 
jelentenek. Az értesítést elektronikus 
formában kell benyújtani hat hónappal a 
tervezett forgalomba hozatalt megelőzően, 
és ahhoz részletes leírást kell mellékelni az 
érintett termékről, valamint az 
információkat kell szolgáltatni a termék 
összetevőiről és kibocsátásáról az 5. 
cikknek megfelelően. Az új dohánytermék-
kategóriákat bejelentő gyártók és 
importőrök az érintett illetékes hatóságnak 
az alábbiakat is benyújtják:

Or. pt

Módosítás 399
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a vonatkozó tudományos kutatások a 
termék toxicitására, különösen a termék 
összetevőire és kibocsátására vonatkozóan;

Or. es
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Módosítás 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások különböző fogyasztói 
csoportok, köztük a fiatalok 
preferenciáiról, valamint

b) a rendelkezésre álló tanulmányok és 
piackutatások a termék – és az azon 
található címkék – fogyasztók általi 
megítéléséről és használatáról, valamint a
különböző fogyasztói csoportok, 
különösen a fiatalok preferenciáiról, 
valamint

Or. en

Módosítás 401
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb rendelkezésre álló és lényeges 
információk, ideértve a termék 
kockázat/haszon elemzését, a várható 
leszokási arányokra, a dohányzás 
elkezdésének arányaira, és egyéb 
előrelátható fogyasztói percepcióra 
gyakorolt hatásokat.

törölve

Or. es

Módosítás 402
Salvador Sedó i Alabart



PE510.829v01-00 68/118 AM\936769HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok minden, e cikk alapján 
kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok
számára biztosítani kell, hogy az új, 
alacsonyabb kockázatú termékként 
engedélyezett dohánytermékek 
csomagolása és címkézése tekintetében az 
irányelvben megállapított 
követelményektől eltérő szabályokat
fogadhassanak el; e szabályokról 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

Or. es

Módosítás 403
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról.

A tagállamok új forgalomba hozatali 
engedélyezési rendszere a következő 
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követelményeket írja elő:
1. tudományos kockázatértékelés,
2. az egészségügyi kockázatokat igazoló, 
tényeken alapuló szabályok,
3. a füst káros összetevőinek csökkentése,
4. az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt 
rendelkezések teljesítése,
5. a forgalomba hozatalt követő 
piacfigyelés.
A tagállamok forgalomba hozatali 
engedélyezési rendszerének ki kell 
terjednie a címkézésre, a szöveges 
egészségügyi figyelmeztetésekre, a 
termékleírásokra, a csomagolásra, a 
mérésre – ideértve a kátrány, a nikotin és 
a szén-monoxid mérésére szolgáló
módszereket –, valamint az alacsonyabb 
kockázatú dohánytermékekben használt
adalékanyagokra vonatkozó 
követelményekre is.
A tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak, és tájékoztatják 
a Bizottságot az engedélyezési eljárásról.

Or. de

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a hagyományos dohánytermékeknél alacsonyabb kockázatú 
dohánytermékek értékesítését, valamint az előnyökkel kapcsolatos tájékoztatást, amennyiben 
azt a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezik.

Módosítás 404
Maria do Céu Patrão Neves

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

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

(2) A tagállamok előírják, hogy a 
dohánytermékek gyártói és importőrei 
tájékoztassák az illetékes hatóságaikat 
minden, az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
említett új vagy frissített információról. A 
tagállamok jogosultak előírni a 
dohánytermékek gyártói vagy importőrei 
számára, hogy további vizsgálatokat 
végezzenek el, vagy további információkat 
nyújtsanak be. A tagállamok minden, e 
cikk alapján kapott információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsátanak. A tagállamok 
jogosultak engedélyeztetési rendszert 
bevezetni és arányos díjakat kiszabni. A 
tagállamok jogosultak, hogy az 
alacsonyabb kockázatú dohánytermékek 
csomagolása és címkézése tekintetében az 
irányelvben megállapított 
követelményektől eltérő szabályokat
fogadjanak el; e szabályokról 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

Or. pt

Módosítás 405
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A forgalomba hozott, alacsonyabb 
kockázatú dohánytermék-kategóriákba 
tartozó termékeknek meg kell felelniük az 
ezen irányelvben előírt követelményeknek. 
E dohánytermékek különböző 
kockázatcsökkentő tulajdonságai miatt a 
4. cikkben említett mérési módszereket, a 
6. cikkben említett, összetevőkre 
vonatkozó szabályozást, valamint a 7., 8., 
9., 10., 12. és 13. cikkben említett
csomagolást és címkézést megfelelő 
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módon ki kell igazítani. Az alkalmazandó 
rendelkezések attól függenek, hogy a 
termékek a 2. cikk 29. pontja szerinti füst
nélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 33. 
pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e.

Or. de

Módosítás 406
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A forgalomba hozott, új dohánytermék-
kategóriákba tartozó termékeknek meg kell 
felelniük az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek. Az alkalmazandó 
rendelkezések attól függenek, hogy a 
termékek a 2. cikk 29. pontja szerinti füst
nélküli dohánytermékek vagy a 2. cikk 33. 
pontja szerinti dohányzásra szánt 
dohánytermék meghatározása alá 
tartoznak-e. Azon új dohánytermékek 
esetében, amelyeknél tudományosan 
igazolt, hogy a hagyományos 
dohánytermékekhez képest kevésbé 
ártalmasak, a 12. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában foglalt rendelkezéstől eltérve fel 
lehet tüntetni a kártékonyságuk eltérő 
szintjére vonatkozó tájékoztatást.

Or. cs

Módosítás 407
Salvador Sedó i Alabart

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

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

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

Or. es

Módosítás 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
III cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NEM DOHÁNYEREDETŰ ANYAGOK törölve

Or. en

Módosítás 409
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Nikotintartalmú termékek
(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
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csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:
a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy
b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy
c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.
(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:
Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.
(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:
a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.
(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
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hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Or. en

Indokolás

A dohányterméktől eltérő termékek nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá. Egy egyszerű 
hivatkozás a 2001/83/EK irányelvre nem elegendő, mivel az nem alkalmazandó közvetlenül. 
Az elektromos cigaretta és az ahhoz hasonló termékek a hagyományos cigarettához képest 
sokkal kisebb kockázatot hordoznak magukban, ezért azokat szabadon elérhetővé kell tenni. A 
2001/83/EK irányelven alapuló jövőbeni szabályozás csak az irányelv felülvizsgálata 
keretében és e termékek egészségügyi kockázatainak mélyreható elemzését követően 
valósulhat meg.

Módosítás 410
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Nikotintartalmú termékek
(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:
a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy
b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy
c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
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csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.
(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:
Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.
(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. Ezenkívül:
a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.
(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Or. en
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Módosítás 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Nikotintartalmú termékek
(1) Az alábbi nikotintartalmú termékek 
csak akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:
a) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 2 mg-t egységenként vagy
b) azok a termékek, amelyek nikotinszintje 
meghaladja a 4 mg/ml-t egységenként, 
vagy
c) azok a termékek, melyek 
rendeltetésszerű használata a nikotin 4 ng 
/ ml-t meghaladó átlagos plazma-
csúcskoncentráció középértékét 
eredményezi.
(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
küszöbök alatti mennyiségű nikotint 
tartalmazó termékek minden csomagolási 
egységén és gyűjtőcsomagján fel kell 
tüntetni az alábbi egészségügyi 
figyelmezetést:
Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.
(4) A (3) bekezdésben említett 
egészségügyi figyelmezetésnek meg kell 
felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
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szereplő követelményeknek. Ezenkívül:
a) azt a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag két legnagyobb felületére 
kell nyomtatni;
b) a csomagolási egység és bármely 
gyűjtőcsomag megfelelő külső felületének 
30 %-át kell kitöltenie; Ez az arány a két 
hivatalos nyelvet alkalmazó országokban 
32 %-ra, a három hivatalos nyelvvel 
rendelkezőknél pedig 35 %-ra módosul.
(5) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) és 
(4) bekezdésben szereplő követelmények 
kiigazítására a tudományos és piaci 
fejleményeknek figyelembevételével, 
valamint az egészségügyi figyelmeztetések 
elhelyezésének, formátumának, 
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Or. en

Módosítás 412
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Indokolás

A nikotintartalmú termékek, különösen az elektronikus cigaretták nem tartoznak a 
dohánytermékekről szóló irányelv hatálya alá. E termékek használata nem jár együtt dohány 
– azaz a dohány rákkeltőnek tekintett 60 összetevőjének – elégetésével, nem bocsát ki sem 
kátrányt, sem szén-monoxidot, emiatt e termékek kevésbé mérgezőek, mint a cigaretták. Még 
ha tartalmaznak is nikotint, az elektronikus cigaretta a dohányzásról való leszokás egy 
eszközének tekinthető. Mivel az esetleges hosszú távú hatásokat felmérő számos vizsgálat még 
folyamatban van, túl korai lenne e termékek jogi szabályozása.
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Módosítás 413
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ha nikotintartalmú termékeket 
betegség kezelését vagy megelőzését 
szolgáló jellemzőkkel rendelkező 
termékként jelenítenek meg, azok csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték őket:

Or. en

Indokolás

A nikotintartalmú termékekről (például az elektromos cigarettákról) nem állítják, hogy 
javítják az emberi egészséget, és azok nem sorolhatók be gyógyászati termékként. A 
nikotintartalmú termékek ilyen termékként történő besorolása korlátozná piaci 
elérhetőségüket, míg a náluk sokkal károsabb dohánytermékek szabadon elérhetők lennének.

Módosítás 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 415
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(Elfogadása esetén az e cikk (2) és (5) 
bekezdését törölni kell.)

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Módosítás 417
Konrad Szymański
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 418
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás ugyanezen képviselők arra vonatkozó javaslatából következik, hogy valamennyi 
nikotintartalmú termékre a gyógyszerekre irányadó jogszabályok vonatkozzanak.

Módosítás 419
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás ugyanezen képviselők arra vonatkozó javaslatából következik, hogy valamennyi 
nikotintartalmú termékre a gyógyszerekre irányadó jogszabályok vonatkozzanak.

Módosítás 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Módosítás 421
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 422
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

meghaladja a 24 mg/ml-t egységenként, 
vagy

Or. de

Indokolás

A hagyományos cigarettáról az úgynevezett e-cigarettára való átálláskor a dohányzóknak 
kezdetben 24 mg/ml-re van szükségük. A bizottsági javaslat ezért ismét növelné a dohányzók 
számát.

Módosítás 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. pl

Módosítás 424
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 425
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás ugyanezen képviselők arra vonatkozó javaslatából következik, hogy valamennyi 
nikotintartalmú termékre a gyógyszerekre irányadó jogszabályok vonatkozzanak.

Módosítás 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok tilalmat vezetnek be a 
nikotintartalmú termékek nyilvános 
helyeken történő használatára 
vonatkozóan.

Or. pl

Módosítás 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok a nikotintartalmú 
termékek megvásárlása tekintetében alsó 
korhatárt szabnak.

Or. pl

Indokolás

Az irányelv célkitűzésének megvalósítása érdekében a dohánytermékek és a nikotintartalmú 
termékek megvásárlása tekintetében alsó korhatárt kell bevezetni. 

Módosítás 428
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

törölve

Or. en

Módosítás 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 
termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

törölve

Or. pl

Módosítás 431
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott nikotinszintek 
aktualizálására a tudományos 
fejlemények és a nikotintartalmú 

törölve
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termékekre a 2001/83/EK irányelv alapján 
kiadott engedélyek figyelembevételével.

Or. nl

Módosítás 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Ez a termék nikotint tartalmaz és 
károsíthatja az Ön egészségét.

Or. pl

Módosítás 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. pl

Módosítás 434
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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elhelyezésének, formátumának,
elrendezésének, tervezésének és 
váltogatásának kiigazítására.

Or. pl

Módosítás 436
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 437
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



AM\936769HU.doc 89/118 PE510.829v01-00

HU

váltogatásának kiigazítására.

Or. nl

Módosítás 438
Konrad Szymański

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság – az érintett érdekelt 
felekkel és a tanállamokkal konzultálva –
2017. január 1-jétől vizsgálatot folytat a 
nikotintartalmú termékekről. E vizsgálat 
keretében átfogó biztonsági értékelést, 
kockázatértékelést és költség-haszon 
elemzést végeznek, és ismertetik a 
különböző lehetséges jogalkotási 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az elektromos cigaretták nem gyógyászati termékek, és azokról nem állítják, hogy az emberi 
egészség javítására vagy betegségeket megelőzésére szolgálnak. Ezenfelül, bár nikotint 
porlasztanak, nem tekinthetők dohányterméknek. Ezért sem a gyógyszerekről, sem a 
dohánytermékekről szóló jogszabályok hatálya alá nem tartoznak. Ez a módosítás vizsgálat 
elvégzését kéri, amelynek célja az ezen új termékeknek megfelelő jogalkotási lehetőségek 
kidolgozása.

Módosítás 439
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
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Nikotintartalmú termékek
Nikotintartalmú termékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha azokat a 
2001/83/EK irányelv alapján 
engedélyezték.

Or. en

Módosítás 440
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az egészségügyi figyelmeztetésnek meg 
kell felelnie a 10. cikk (4) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A 
figyelmeztetésnek csomagolási egység és 
bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén 
legalább a felület 15%-át kell kitöltenie. Ez 
az arány a két hivatalos nyelvet alkalmazó 
országokban 18%-ra, a három hivatalos 
nyelvvel rendelkezőknél pedig 20%-ra
módosul.

Or. de

Módosítás 441
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a cikk a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit határozza meg.

(1) Ez a cikk a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit határozza meg. 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak azokban az esetekben fogadhatók el, 
amelyekre vonatkozóan ezen irányelv 



AM\936769HU.doc 91/118 PE510.829v01-00

HU

kifejezetten rendelkezik ilyen jellegű 
felhatalmazásról.

Or. de

Indokolás

Nem hatékony felsorolni a következő bekezdésekben az ezen irányelvben foglalt minden egyes 
felhatalmazást.

Módosítás 442
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. nl

Módosítás 443
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az [Office 
of Publications: please insert the date of 
the entry into force of this Directive]-t 
követő kétéves időtartamra szól.

Or. de

Indokolás

A parlamenti ellenőrzés fokozása érdekében korlátozni kell a felhatalmazás időtartamát. Két 
év megfelelőnek tűnik, mivel a Parlamentnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egy 
parlamenti cikluson belül bizonyos ellenőrzést gyakoroljon a Bizottság felett.

Módosítás 444
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3.
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4)

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

bekezdésében és a 18. cikk (5)
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás a [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. es

Módosítás 445
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 447
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. en

Módosítás 448
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 449
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés



PE510.829v01-00 96/118 AM\936769HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 450
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3.
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4)
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (9)
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az [Office 
of Publications: please insert the date of the 

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



AM\936769HU.doc 97/118 PE510.829v01-00

HU

entry into force of this Directive]-t követő 
határozatlan időtartamra szól.

időtartamra szól.

Or. en

Módosítás 451
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 3.
cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4)
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében, 
a 13. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (9)
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás az [Office 
of Publications: please insert the date of the 
entry into force of this Directive]-t követő 
ötéves időtartamra szól. A Bizottság 
legkésőbb hat hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. ro
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Módosítás 452
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Or. de

Módosítás 453
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 

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

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

Or. es

Módosítás 454
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4)
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében,
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (4)
bekezdésében, a 14. cikk (9)
bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében 
és a 18. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 

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

Or. en

Módosítás 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 456
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Módosítás 457
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3)
bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, 
a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3)
bekezdésében, a 6. cikk (9) bekezdésében, 
a 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikk (4)
bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (3)
bekezdésében, a 13. cikk (4) bekezdésében, 

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

felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 458
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 459
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 460
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. de

Módosítás 461
Salvador Sedó i Alabart

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

emelni. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbodik Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett határidő két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. es

Módosítás 462
András Gyürk

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 463
Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 465
Roger Helmer

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 466
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 467
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 468
Hans-Peter Martin

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 25. cikk (1) bekezdésében megállapított 
időpont után legkésőbb öt évvel a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

A 25. cikk (1) bekezdésében megállapított 
időpont után legkésőbb három évvel a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
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Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
alkalmazásáról.

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
alkalmazásáról.

Or. de

Módosítás 469
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a 
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

törölve

Or. de
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Indokolás

A jogbiztonság súlyosan sérülne, ha a tagállamoknak túl sok eltérésre lenne lehetőségük. A 
közegészségügyi szempont csak annyiban játszik szerepet, amennyiben a nyilvános helyekre 
vonatkozó dohányzási tilalomról van szó. A közegészségügynek semmi köze a dohánytermékek 
gyártásához, tervezéséhez és értékesítéséhez.

Módosítás 470
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ugyanakkor a tagállamok az irányelv 
hatálya alá tartozó területeken szigorúbb 
nemzeti rendelkezéseket tarthatnak 
valamennyi termékekre vonatkozóan, a 
népegészség védelmével kapcsolatos 
kényszerítő szükségletek miatt. A 
tagállamok bevezethetnek szigorúbb 
rendelkezéseket sajátos helyzetükből 
fakadó okokból is, feltéve, hogy a
rendelkezéseket a közegészség védelmének 
szükségessége indokolja. Az ilyen nemzeti 
rendelkezésekről a Bizottságot értesíteni 
kell, bevezetésük és fenntartásuk indokait 
is megadva. A Bizottság az értesítés 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja a 
rendelkezéseket, miután − figyelembe véve 
az ezen irányelv által biztosított 
egészségvédelem magas szintjét − 
ellenőrizte, hogy azok indokoltak, 
szükségesek és arányosak-e a céljukkal, 
nem minősülnek-e önkényes 
megkülönböztetésnek vagy a tagállamok 
közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának. Amennyiben ezen 
időszakon belül a Bizottság nem hoz 
határozatot, a nemzeti rendelkezéseket 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

(2) Ezen irányelv nem érinti a tagállamok
azon jogát, hogy a Szerződéssel 
összhangban ennél szigorúbb szabályokat 
tartsanak fenn vagy vezessenek be a
dohánytermékek gyártására, 
behozatalára, értékesítésére és 
fogyasztására vonatkozóan, amelyet a
közegészség védelme érdekében 
szükségesnek tartanak, amennyiben ezek 
a szabályok nem tartoznak az ezen 
irányelv rendelkezéseinek hatálya alá.

Or. en
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Módosítás 471
Niki Tzavela

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 472
Ewald Stadler

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

önkényes megkülönböztetés vagy a 
tagállamok közötti kereskedelem rejtett 
korlátozásának eszközei.

Or. de

Indokolás

Az utolsó mellékmondat elavult, mert az irányelvet egyébként is a Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban kell végrehajtani.

Módosítás 473
Ewald Stadler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen irányelv semmiképpen nem 
érinti a tagállamok arra irányuló jogát, 
hogy szigorúbb szabályokat fogadjanak el, 
amennyiben azok elengedhetetlenek a 
közegészség védelme szempontjából, és
azok nem mutatnak túl túlzott mértékben 
az ezen irányelvben meghatározott 
szabályokon, illetve nem kerülnek ki ezen 
irányelv hatálya alól.

Or. de

Indokolás

A túlzott mértékű eltérések súlyosan sértenék a jogbiztonság elvét, és többet ártanának ezen 
irányelv céljának, mint amennyit használnak.

Módosítás 474
Inês Cristina Zuber

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

24a. cikk
Együttműködés és támogatás biztosítása a 

tagállamok számára
Ezen irányelvnek ki kell egészülnie a 
tagállamok nyilvános, általános és 
ingyenes nemzeti egészségbiztosítási 
rendszereit szavatoló uniós támogatással, 
amelyek programjaik keretében 
hozzáférést biztosítanak a leszokást segítő 
konzultációkhoz és a kapcsolódó 
kezelésekhez.

Or. pt

Módosítás 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 476
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) dohánytermékek; a) cigaretta és cigarettasodrásra szánt 
dohánytermékek;

Or. pt
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Módosítás 477
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 478
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nikotintartalmú termékek gyógyászati termékként való engedélyezésére 
elegendő idő álljon rendelkezésre annak elkerülése érdekében, hogy egy ideig e termékeket 
teljesen kivonják a forgalomból.

Módosítás 479
Jürgen Creutzmann

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

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

törölve

Or. en

Indokolás

E termékeket nem ebben az irányelvben kell szabályozni.

Módosítás 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) nikotintartalmú termékek;

Or. pl

Módosítás 481
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 48 
months]-ig engedélyezhetik az ennek az 
irányelvnek meg nem felelő 
nikotintartalmú termékek forgalomba 
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hozatalát:

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nikotintartalmú termékek gyógyászati termékként való engedélyezésére 
elegendő idő álljon rendelkezésre annak elkerülése érdekében, hogy egy ideig e termékeket 
teljesen kivonják a forgalomból.

Módosítás 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok [Publications Office, please 
insert the exact date: entry into force + 42 
months]-ig engedélyezhetik az ennek az 
irányelvnek meg nem felelő, cigarettáktól 
és sodort cigarettáktól eltérő 
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. en

Módosítás 483
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv nem lép hatályba.

Or. nl
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Módosítás 484
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet

Dohánytermékekben való felhasználásra 
jóváhagyott adalékanyagok
Az adalékanyag kémiai neve, funkciója, 
legnagyobb megengedett szintje

Or. en

Indokolás

A dohánytermékekben felhasználható adalékanyagok pozitív listáját új mellékletként be kell 
illeszteni az irányelvbe.


