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RÖVID INDOKOLÁS

A dohányzás kétségtelenül káros hatást gyakorol az emberi egészségre. A dohányzás a rák 
mögött álló elsődleges kockázati tényező. A dohányzással emellett nikotin kerül a szív- és 
érrendszerbe. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a világon évente mintegy 5 millióan 
halnak meg idő előtt a dohányzás következtében. A Bizottság szerint az Unióban évi 700 000 
idő előtti haláleset történik. 1999-ben a Bizottság évi 500 000-re becsülte a dohányzás 
áldozatainak számát.

A fogyasztás a dohánytermékek árusításáról szóló utolsó közösségi szabálykeret elfogadása 
után több mint tíz évvel sem csökkent lényegesen. Az Európai Parlament egyik feljegyzése 
szerint az Unióban 2012-ben 576 milliárd szál cigarettát fogyasztottak el, ami öt év alatt a 
fogyasztás 100 milliárdos csökkenését jelenti. A közterületeken a dohányzás csaknem 
általános tilalma ellenére a dohányzás terjedőben van, különösen a fiatalok és a nők körében. 
Míg az európaiak átlagosan kevesebb mint 30%-a dohányzik, a 18 és 35 év közöttiek esetében 
ez az arány csaknem 50%. Ennél is elszomorítóbb, hogy a 11 és 15 év közötti fiatalok 37%-a 
fogyaszt dohánytermékeket. Talán éppen a tilalom miatt vonzó ennyire a dohányzás? 

A közegészségügyi előírások a dohányzással szembeni küzdelem fokozására sarkallják a 
nemzetközi és nemzeti hatóságokat. Ugyanakkor a dohánytermékek betiltását még sehol sem 
irányozták elõ, mivel az azonnal teret engedne egy kiterjedt illegális piac létrejöttének, ami 
csak a csempészet és a hamisítás terén már masszív jelenléttel bíró szervezett bûnözést hozná 
még kedvezõbb helyzetbe. 

A dohánytermékek piaca nem elhanyagolható gazdasági ágazat, amely a termelésben közel 
50 000, míg a terjesztésben több mint 200 000 munkahelyet biztosít. Bár az európai 
mezőgazdaság a nyers dohány iránti kereslet csupán 5%-át elégíti ki, az ágazat csaknem 
90 000 mezőgazdasági termelőnek jelent bevételi forrást. Az idézett európai parlamenti 
tanulmány a dohánytermékek európai piacának teljes értékét 2012-ben mintegy 136,5 milliárd 
euróra becsüli, beleértve a tagállamok mintegy 79 milliárdos jövedékiadó- és egyéb 
adóbevételeit, amivel bizonyos értelemben a tagállamok a dohányzás legnagyobb nyertesei.

Ezzel összefüggésben felmerül az egyéni szabadság és a társadalmi felelősségvállalás 
szembeállításának kérdése. A Bizottság a jelek szerint elismeri a felnőtt személyek azon jogát, 
hogy szivart, szivarkát és pipadohányt fogyasszanak, amelyekre kevésbé szigorú rendszer 
vonatkozik, mint a cigarettákra és a sodort dohányra, amelyeket a fiatalok számára 
vonzóbbnak tartanak. A XVI. század és Paracelsus óta ismert, hogy „minden dolog méreg”, 
és hogy „csupán a mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg”. Bár minden ember halandó, 
az uralkodó nézet szerint a kockázatokat minimálisra kell csökkenteni. Ezért egyre 
gyakrabban találkozunk azzal a figyelmeztetéssel, hogy kerüljük az alkohol, a cukor, a só, a 
túl sok hús vagy az ipari termékek fogyasztását, és táplálkozzunk egészségesen. Ezzel 
egyidejûleg Unió-szerte emelkedik a várható élettartam, és a végsõ társadalmi törekvés a jelek 
szerint az, hogy egy napon egészségesen haljunk meg.

Ugyanakkor a nemdohányzók (az elõadó is azok közé tartozik, akik sosem dohányoztak) 
védelmének szükségessége a passzív dohányzással szembeni határozott fellépést, valamint a 
dohányzók számára a leszokást támogató hatékony eszközöket kínáló politikát követel meg a 
hatóságoktól. A prioritást továbbra is a dohányzás megelõzése jelenti, különösen a kamaszok 



PE508.180v01-00 4/15 PA\932171HU.doc

HU

körében. 

A bizottsági javaslat azáltal kívánja letörni a dohányzás vonzerejét, hogy a csomagolásokon 
megsokszorozza és egységesíti az egészségügyi felhívásokat és növeli azok felületét. A 
Bizottság ugyanakkor nem indokolja megfelelően, hogy a dohánytermékek egységesítése 
miként járulhat hozzá a fogyasztás csökkentéséhez, különösen fiatalok körében. Ez a túlzott 
egységesítés éppen az európai piac 90%-át maguk között felosztó négy nagy csoport érdekeit 
szolgálná.

A 16 cikkből álló irányelvtervezet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek gyakran e jogszabály lényeges 
elemeit is érintik. Ez túlzónak tűnik. A Bizottság javaslata szerint legkésőbb öt éven belül a 
szükségesnek tartott módosítási javaslatokkal kísért jelentést kell közzétenni az új irányelv 
alkalmazásáról. E jelentést és a módosítási javaslatokat is tovább lehetne fejleszteni, ezzel 
elkerülve az irányelv felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megsokszorozódása miatti állandó 
átalakítását, ami gyakran magát az uniós jogot ássa alá.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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cigaretták (pl. mentolos cigaretta, 
szegfűszeggel ízesített cigaretta [kretek]) 
között.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv célja, hogy felvegye a küzdelmet a dohányzással. Ebben az összefüggésben a 
Bizottság annak előírására törekszik, hogy a cigaretták „dohányízűek” legyenek. A 
dohányzással vállalt kockázatokat jól ismerõ felnõtt fogyasztók esetében azonban e 
korlátozásnak nincs értelme.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A dohánytermékek gyártásához 
szükséges adalékanyagok használatát meg 
kell engedni, amennyiben nem 
eredményeznek jellegzetes ízt. A 
Bizottságnak egységes feltételeket kell 
biztosítania a jellegzetes ízesítésre 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásához. 
A tagállamoknak és a Bizottságnak 
független szakértõi értékelõ testületeket 
kell alkalmazniuk, amelyek segítséget 
nyújtanak a döntéshozatal során. Az 
irányelv alkalmazása nem tehet 
különbséget az egyes dohányfajták között.

Or. fr

Indokolás

A tudatosan választó felnõtt fogyasztók esetében nincs értelme e korlátozás bevezetésének.



PE508.180v01-00 6/15 PA\932171HU.doc

HU

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésû dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, amennyiben tudományos 
bizonyítékok támasztják alá, hogy az 
érintett adalékanyag fokozza a termék 
káros hatásait.

Or. fr

Indokolás

A felnőtt és tudatos fogyasztók választási szabadságát sérti az, hogy a Bizottság bizonyos 
termékeket azok jellegzetes ízesítése miatt kíván betiltani. Egy adott jellegzetes ízesítés 
kizárólag abban az esetben tiltható meg, ha annak káros hatását tudományos bizonyítékok 
támasztják alá.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Indokolás

A Bizottság olyan hatáskörökre kíván szert tenni, amelyeket továbbra is a társjogalkotóknak 
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kell gyakorolniuk.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a csomagolási egység mind elsõ, mind 
hátsó oldala külsõ felületének, valamint 
minden gyûjtõcsomag felületének 75 %-át 
kitöltik, és e felület fele a dohányzásról 
való leszokással kapcsolatos 
információkat tartalmaz;

Or. fr

Indokolás

A dohányzás hatékony leküzdése érdekében nem elég felhívni a dohányzók figyelmét az 
általuk vállalt kockázatokra, hanem kötelezõen tájékoztatni kell õket a dohányzásról való 
leszokás módjairól és eszközeirõl.
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Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a cigaretta csomagolási egységek 
esetében a következő méretűek:

törölve

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

Or. fr

Indokolás

A függőség nem a csomagolás formája miatt alakul ki. A dohánytermékek kiszerelési 
méretének és formájának túlzott „harmonizációjára” irányuló törekvések miatt a Bizottság 
végül olyan semmitmondó „piacot” hoz létre, ahonnan eltûnnek a kistermelõk, és 
végeredményben a már jelenleg is az európai piac 90%-át maguk között felosztó négy nagy 
csoport jár jól.

Módosítás 10
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, 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;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság nyilvánvalón túl messzire megy, amikor az egységes figyelmeztetések elõírásakor 
a betûtípust is meghatározza.
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Módosítás 11
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 fekete szegéllyel kell 
körülvenni.

Or. fr

Indokolás

Felesleges egy ilyen részletekbe menő szabályozás.

Módosítás 12
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. fr

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A cigaretta csomagolása kartonból törölve
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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.

Or. fr

Módosítás 14
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. fr

Módosítás 15
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 

törölve
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Bizottság jelentése megállapítja, hogy a 
körülményekben jelentős változást történt.

Or. fr

Indokolás

A bizottsági javaslat nem indokolja, hogy miért van szükség a csomagolási egységek e teljes 
körű egységesítésére. Valamennyi gyártó szabadon kell, hogy dönthessen terméke 
csomagolásáról azon elõírás betartása mellett, hogy a csomagolás felületének 75%-át az 
irányelv által elõírt figyelmeztetéseknek és információknak kell kitölteniük.

Módosítás 16
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 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a 
felhatalmazás az [Office of Publications: 
please insert the date of the entry into force 
of this Directive]-t követő határozatlan 
időtartamra szól.

Or. fr
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Módosítás 17
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 
(9) bekezdésében, a 6. cikk 
(10) bekezdésében, a 8. cikk 
(4) bekezdésében, a 9. cikk 
(3) bekezdésében, a 10. cikk 
(5) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 14. cikk 
(9) bekezdésében, a 18. cikk 
(2) bekezdésében és a 18. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló aktusok 
érvényességét.

Or. fr

Módosítás 18
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. 

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

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. fr

Indokolás

Lásd a rövid indokolást.

Módosítás 19
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 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának ezen irányelv 
alkalmazásáról.

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

Or. fr

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság e jelentés – amelyet 
esetlegesen az ezen irányelv módosítására 
irányuló javaslatok kísérnek – közzététele 
előtt kizárólag akkor gyakorolhatja a 
számára az irányelvben biztosított 
hatásköröket, ha az irányelvet az új 
tudományos bizonyítékokhoz igazítja.

Or. fr

Indokolás

A tagállamokat jogszabályaik állandó kiigazítására kényszerítõ, túl gyakori jogszabályi 
változások elkerülése érdekében a Bizottság kizárólag akkor gyakorolja a számára biztosított 
hatásköröket, ha erre egyértelmû tudományos bizonyítékok alapján feltétlenül szükség van.


