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Módosítás 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 376
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 377
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 378
Sergej Kozlík

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

Or. en

Módosítás 379
Eleni Theocharous

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 380
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az irányelv alapvető rendelkezésének minősül, ezért e tekintetben nem lehet felhatalmazást 
adni a Bizottságnak.

Módosítás 381
Bánki Erik

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

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapjaiban változtathatná meg az irányelvet, amennyiben 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására kapna felhatalmazást a legmagasabb 
hozam terén, ezért a legmagasabb hozamot érintő bármely további változásról az 
együttdöntési eljárás keretében kell dönteni.

Módosítás 382
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 383
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. da

Módosítás 384
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A dohánytermékek kibocsátásának legmagasabb hozamának meghatározása az irányelv egyik 
legfontosabb rendelkezése; ezért arról a jogalkotási hatóság két ágának kell döntenie, és nem 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén a Bizottságnak.

Módosítás 385
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az irányelv legfontosabb rendelkezései esetében inkább a rendes jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni.

Módosítás 387
Ewald Stadler
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 388
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A dohánytermékek kibocsátásának legmagasabb hozamának kiigazítása nem felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén rendezendő, pusztán technikai kérdés.

Módosítás 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátására megállapított 
megengedett legnagyobb hozamról és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátására megállapított megengedett 
legnagyobb hozamról.
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kiigazítsa az olyan cigaretták egyéb 
kibocsátásának és a cigarettától eltérő 
olyan dohánytermékek kibocsátásának a 
legnagyobb megengedhető hozamát, 
amelyek számottevően – az (1) 
bekezdésben rögzített kátrány-, nikotin- és 
szén-monoxid-hozamokon alapuló 
toxicitási és függőségi küszöböt 
meghaladó mértékben – fokozzák a 
dohánytermékek toxikus vagy függőséget 
okozó hatását.

(Az egyértelműség érdekében a szöveget a 
(3) bekezdésre és egy új, (3 a) bekezdésre 
osztottuk.)

Or. it

Módosítás 390
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– fokozzák a dohánytermékek toxikus vagy 
függőséget okozó hatását.

Or. el

Indokolás

E legmagasabb hozamok kiigazítását a szokásos jogalkotási eljárás, és nem a Bizottság által 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell végezni.

Módosítás 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

Az a cél, hogy a Bizottság és a tagállamok ne igazíthassák ki a legmagasabb kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján a 
Parlamenttel való konzultáció nélkül. E hozamok bármely alapvető megváltoztatása hatással 
lehet a növényekre, főleg a nikotin tekintetében. A Burley dohánynak magasabb a 
nikotintartalma.

Módosítás 392
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 393
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság megállapítja az olyan 
cigaretták egyéb kibocsátásának és a 
cigarettától eltérő olyan dohánytermékek 
kibocsátásának a legnagyobb 
megengedhető hozamát, amelyeknek 
káros vagy függőséget okozó hatásuk van, 
figyelembe véve a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, amennyiben 
ilyenek vannak, valamint tudományos 
bizonyítékok alapján. A Bizottság emellett 
biztosítja az e hozamok betartásának 
nyilvántartására használt módszerek 
kidolgozását. A tagállamok más 
legnagyobb megengedhető hozamot is 
megállapíthatnak, mint a Bizottság, 
amennyiben ezek jobban védik a fogyasztó 
egészségét.

Or. da

Indokolás

Az egyes kibocsátásokat illető szabványok és ismeretek még nem túl fejlettek, az egyes 
tagállamok pedig gyakran nem rendelkeznek kapacitással arra, hogy vezető szerepet töltsenek 
be a hozamok megállapításával kapcsolatos tudományos bizonyítékok kutatásában. Emellett a 
hozamok általában harmonizáltak az Unióban. Mivel a cigarettákon kívül más termékek 
esetében nincsenek megállapítva közös hozamok, az a téves elképzelés alakulhat ki a 
fogyasztóban, hogy az egyéb dohánytermékek nem olyan károsak.

Módosítás 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 22. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (3) bekezdésben szereplő 
hozamok kiigazítása érdekében.
a) nemzetközileg megállapított 
szabványoknak megfelelően, amennyiben 
ilyenek vannak, vagy
b) ahol tudományos bizonyíték van arra, 
hogy számottevően – az (1) bekezdésben 
rögzített kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-hozamokon alapuló toxicitási és 
függőségi küszöböt meghaladó mértékben 
– fokozzák a dohánytermékek toxikus 
vagy függőséget okozó hatását.

Or. it

Indokolás

(Az egyértelműség érdekében a szöveget a (3) bekezdésre és egy új, (3 a) bekezdésre osztottuk, 
az utóbbi átszövegezésével.

Módosítás 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A cigaretta kátránytartalmát az ISO 
4387, nikotintartalmát az ISO 10315, míg 
szénmonoxid-tartalmát az ISO 8454 
szabvány módszereivel kell mérni.

törölve

Or. en

Módosítás 396
Anna Rosbach
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohánycégek által szolgáltatott 
eredmények hitelességét rendszeresen kell 
vizsgálni az érintett tagállam illetékes 
hatóságai által felügyelt független
vizsgálati laboratóriumokban.

Or. en

Indokolás

A módosítás az Európai Kardiológiai Társaság állásfoglalása alapján készült.

Módosítás 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkéri az ISO-t, hogy hozzon 
létre szabványt a polónium 210-es 
izotópjának a dohányban történő 
mérésére.

Or. en

Indokolás

Már létezik szabvány a polonium-210 mérésére a vízben (ISO 13161:2011). E szabványon 
alapulva létre kellene hozni a polónium 210-es izotópjának a dohányban történő mérésére 
alkalmas szabványt. A Bizottságnak fel kell kérnie az ISO-t egy ilyen szabvány létrehozására.

Módosítás 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Az (1) bekezdésben említett mérést az 
érintett tagállam illetékes hatóságai által 
engedélyezett és felügyelt vizsgálati 
laboratóriumokban kell elvégezni vagy 
hitelesíteni.

Az (1) bekezdésben említett mérést az 
érintett tagállam illetékes hatóságai által 
engedélyezett és felügyelt független
vizsgálati laboratóriumokban kell 
elvégezni vagy hitelesíteni.

Or. ro

Módosítás 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
az általuk engedélyezett laboratóriumok 
listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 
kritériumokat alkalmaztak azok 
engedélyezése során, milyen módszerrel 
felügyelik azokat, és változás esetén a 
listát aktualizálják . A Bizottság a 
tagállamok által megadott, jóváhagyott 
laboratóriumok listáját nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi.

törölve

Or. en

Módosítás 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
az általuk engedélyezett laboratóriumok 
listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 
kritériumokat alkalmaztak azok 
engedélyezése során, milyen módszerrel 
felügyelik azokat, és változás esetén a listát 

A tagállamok megküldik a Bizottságnak az 
általuk engedélyezett laboratóriumok 
listáját, meghatározva azt is, hogy milyen 
kritériumokat alkalmaztak azok 
engedélyezése során, a laboratóriumok 
esetleges gazdasági kapcsolatait, milyen 
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aktualizálják . A Bizottság a tagállamok 
által megadott, jóváhagyott laboratóriumok 
listáját nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

módszerrel felügyelik azokat, és változás 
esetén a listát aktualizálják. A tagállamok 
dokumentálják a laboratóriumok 
függetlenségét. A Bizottság kérésére 
további ellenőrzéseket is végezhetnek, a 
Bizottság pedig dönthet úgy, hogy kizár 
egy laboratóriumot. A Bizottság a 
tagállamok által megadott, jóváhagyott 
laboratóriumok listáját nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi.

Or. da

Módosítás 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 402
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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mérési módszerének kiigazítására, a 
tudományos és technikai fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 403
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. cs

Módosítás 404
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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tudományos és technikai fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

Or. de

Indokolás

A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével és bármely lehetséges jogalappal, hanem a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) és a végrehajtási aktusok (az 
EUMSZ 291. cikke) használatát szabályozó, a Szerződésben lefektetett iránymutatásokkal is 
ellentétes.

Módosítás 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság javaslatokat terjeszthet elő
az (1) bekezdésben foglalt megengedett 
legmagasabb hozam kiigazítására, a 
tudományos fejlemények és a 
nemzetközileg megállapított szabványok 
figyelembevételével.

Or. es

Indokolás

Az a cél, hogy a Bizottság és a tagállamok ne igazíthassák ki a legmagasabb kátrány-, 
nikotin- és szén-monoxid-hozamokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján a 
Parlamenttel való konzultáció nélkül.  E hozamok bármely alapvető megváltoztatása hatással 
lehet a növényekre, főleg a nikotin tekintetében. A Burley dohánynak magasabb a 
nikotintartalma.

Módosítás 406
Georgios Koumoutsakos



AM\935757HU.doc 25/71 PE510.714v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A szokásos jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni a kátrány-, nikotin- és szén-
monoxid-hozam mérési módszerének 
kiigazítására, a tudományos és technikai 
fejlemények és a nemzetközileg 
megállapított szabványok 
figyelembevételével.

Or. el

Indokolás

A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-hozam mérési módszerének kiigazítására a szokásos 
jogalkotási eljárást, és nem a Bizottság által elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kell alkalmazni. 

Módosítás 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 408
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv minden döntése erősen politikai természetű. Bármely változtatást a rendes 
jogalkotási eljárás keretében kell meghozni.

Módosítás 409
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és 
technikai fejleményeket, illetve 

törölve
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változásokat, valamint a nemzetközileg 
megállapított szabványokat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokat fogadjon el a mérési módszerek 
elfogadása és kiigazítása érdekében.

Or. cs

Módosítás 410
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A felhatalmazás nemcsak a szubszidiaritás elvével és bármely lehetséges jogalappal, hanem a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az EUMSZ 290. cikke) és a végrehajtási aktusok (az 
EUMSZ 291. cikke) használatát szabályozó, a Szerződésben lefektetett iránymutatásokkal is 
ellentétes.

Módosítás 411
Christel Schaldemose
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. da

Módosítás 412
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a nemzetközileg megállapított 
szabványokat, a szokásos jogalkotási 
eljárást kell alkalmazni a mérési 
módszerek elfogadása és kiigazítása 
érdekében.

Or. el
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Indokolás

A mérési módszer elfogadására és kiigazítására a szokásos jogalkotási eljárást, és nem a 
Bizottság által elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni. 

Módosítás 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a szöveget a (4) bekezdésre és egy új, (4 a) bekezdésre osztottuk.

Módosítás 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

cigaretta egyéb kibocsátásainak és a 
cigarettától eltérő dohánytermékek 
kibocsátásának, valamint az e-cigarettából 
belélegzett gőzök mérésére alkalmazott 
módszerekről. Ezen módszerek alapján és 
figyelembe véve a tudományos és technikai 
fejleményeket, illetve változásokat, 
valamint a nemzetközileg megállapított 
szabványokat, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 22. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mérési módszerek elfogadása 
és kiigazítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Harmonizált módszereket kell használni az e-cigarettát fogyasztók által belélegzett gőzösített 
folyadék mérésére.

Módosítás 415
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság gondoskodik új 
szabványos mérési módszerek 
kidolgozásáról a cigaretta nikotin-, 
kátrány- és szén-monoxid-tartalmának 
mérési módszerei, a nikotin-, kátrány- és 
szén-monoxid-kibocsátástól eltérő 
kibocsátások mérési módszerei, valamint 
az egyéb dohánytermékek kibocsátásának 
mérési módszerei tekintetében. E mérési 
módszereknek alkalmasnak kell lenniük 
arra, hogy hitelesen mérjék a 
dohányzással kapcsolatos betegségekhez 
kötődő károsító hatásokat. A tagállamok 
alkalmazzák a Bizottság által kidolgozott 
szabványos mérési módszereket.

Or. da
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Indokolás

A tagállamok gyakran nem rendelkeznek kapacitással arra, hogy vezető szerepet töltsenek be 
az új szabványos mérési módszerek kidolgozásában. 

Módosítás 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

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

Módosítás 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 418
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy évente
nyújtsanak be egy listát az illetékes 
hatóságaikhoz a dohánytermékek 
gyártásában felhasznált valamennyi 
összetevőről és azok mennyiségeiről, 
valamint a kibocsátásról és a hozamról 
márkanevenként és típusonként.

Or. de

Indokolás

Az új vagy módosított dohánytermékek előzetes jóváhagyásával a Bizottságnak az a célja, 
hogy a nem kötelező erejű Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény részleges (a 
Keretegyezmény 9. és 10. cikkeinek végrehajtására vonatkozó) iránymutatásainak egyes 
rendelkezéseit a jogi keret részévé tegye anélkül, hogy egyértelműen meghatározná a 
benyújtandó adatokra vagy azok felhasználására vonatkozó technikai részleteket.  Éves 
beszámoló alkalmazását javasoljuk szemben azzal a nem túl gyakorlatias kötelezettséggel, 
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amely adatszolgáltatást ír elő valahányszor egy termék megváltozik.

Módosítás 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a dohánytermékek gyártóit és 
importőreit kötelezik arra, hogy nyújtsanak 
be egy listát az illetékes hatóságaikhoz a 
dohánytermékek gyártásában felhasznált 
valamennyi összetevőről és azok 
mennyiségeiről, valamint a kibocsátásról és 
a hozamról márkanevenként és 
típusonként. A gyártók vagy importőrök az 
Ia. mellékletben foglalt lista alapján 
vizsgálják a káros vagy potenciálisan 
káros összetevők mennyiségeit, és azokról 
jelentést nyújtanak be a tagállamok 
illetékes hatóságaihoz. A gyártók vagy 
importőrök az Ib. mellékletben foglalt 
rövidített listában szereplő összes 
összetevőt megvizsgálják, és azokról 
jelentést nyújtanak be a 25. cikkben 
megadott időkereten belül. 
A gyártók vagy importőrök tájékoztatják 
továbbá az érintett tagállam illetékes 
hatóságát arról, ha a termék összetétele 
módosul, ami befolyásolja az e cikk 
értelmében szolgáltatott információkat. Az 
e cikk értelmében előírt információkat az 
új vagy módosított dohánytermék 
forgalomba hozatalát megelőzően kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 2012 márciusában az Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatala által az ágazat számára írt iránymutatáson alapul, amely 
dokumentum témája a káros és potenciálisan káros összetevőkről való jelentés módja és 
időterve.
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Módosítás 420
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 421
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. el

Indokolás

Az összes fogyasztó egészégének hatékonyabb védelme, valamint bizonyos termékek más 
termékekhez képest hátrányos megkülönböztetésének elkerülése érdekében ugyanazokat az 
előírásokat kell alkalmazni a nikotintartalmú termékekre és a dohányzási célú 
gyógynövénytermékekre.

Módosítás 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Mindenekelőtt, a tagállamok 
megvizsgálják a dohánytermékek 
összetevőit annak eldöntésére, hogy 
szükség van-e az 1907/2006/EK (REACH) 
és az 1272/2008/EK (CLP) rendeletekben 
foglalt intézkedések megtételére. E 
vizsgálatok alapján, és figyelembe véve az 
elővigyázatosság elvét, a tagállamok 
tudományos dokumentációt nyújtanak be 
az Európai Vegyianyag-ügynökséghez, 
különösen az 1907/2006/EK rendelet 59. 
cikkének (3) bekezdése és 69. cikkének (4) 
bekezdése, valamint az 1272/2008/EK 
rendelet 37. cikkének (1) bekezdése 
értelmében. A tagállamok rendszeresen 
beszámolnak a Bizottságnak a 
dohánytermékek összetevőivel 
kapcsolatban vizsgált intézkedésekről, és 
adott esetben az azok alapján megtett 
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lépésekről. A Bizottság háromévente 
jelentést tesz közzé a tagállamok által e 
téren elért fejlődésről.

Or. de

Indokolás

Mindenekelőtt, a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a dohánytermékek összetevőit annak 
eldöntésére, hogy szükség van-e a REACH- és a CLP-rendeletekben foglalt kockázatkezelési 
intézkedések megtételére. Ahol szükséges, a tagállamoknak dokumentációt/javaslatot kell 
összeállítaniuk, és azokat be kell nyújtaniuk az Európai Vegyianyag-ügynökséghez a megadott 
eljárások szerint, különösen abból a célból, hogy további anyagok kerüljenek fel a 
jelöltlistára, és kellő időben az engedélyezési listára, vagy hogy uniós szintű korlátozásokat 
fogadjanak el.

Módosítás 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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figyelembe véve többek között bármely, 
függőséget okozó hatást. A felsorolást a 
termékben található egyes összetevők 
súlyának csökkenő sorrendjében kell 
összeállítani. A kátrányra, nikotinra és 
szén-monoxidra vonatkozó adatok, 
valamint a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett kibocsátási adatok kivételével a 
gyártók és importőrök megadják az 
alkalmazott mérési módszereket. A 
tagállamok emellett előírhatják a gyártók 
vagy az importőrök számára, hogy az 
illetékes nemzeti hatóság által megkövetelt 
vizsgálatoktól eltérő vizsgálatokat is 
végezzenek annak érdekében, hogy 
értékeljék az anyagoknak az egészségre 
gyakorolt hatását, figyelembe véve többek 
között függőséget okozó tulajdonságukat 
és toxicitásukat.

Or. en

Módosítás 424
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 
megindokolja, miért kell az egyes 
összetevőket az adott dohánytermékekhez 
adni. A lista megadja státuszukat, 
beleértve azt, hogy az összetevőket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint regisztrálták-e, 
valamint az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-
i 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti besorolásukat. A
felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 

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

nikotinra és szén-monoxidra vonatkozó 
adatok, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett kibocsátási adatok 
kivételével a gyártók és importőrök 
megadják az alkalmazott mérési 
módszereket.

Or. de

Indokolás

A kész dohánytermék toxicitásával kapcsolatban nem képvisel hozzáadott értéket, ha 
hivatkoznak az anyagoknak a REACH-rendeletben foglalt regisztrációjára vagy az 
1272/2008/EK rendeletben foglalt besorolására. Egyértelmű, szabályozott és tudományos 
keret nélkül a tagállamoknak nincs arra hatáskörük, hogy a függőséget okozó tulajdonságokat 
és a toxicitást más vizsgálati eljárásokkal értékeljék. 

Módosítás 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 
megindokolja, miért kell az egyes 
összetevőket az adott dohánytermékekhez 

A listát nyilatkozatnak kell kísérnie, amely 
megindokolja, miért kell az egyes 
összetevőket az adott dohánytermékekhez 
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adni. A lista megadja státuszukat, beleértve 
azt, hogy az összetevőket a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint regisztrálták-e, 
valamint az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti besorolásukat. A 
felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 
összetevőknek az elégetett vagy el nem 
égetett formáira vonatkozó mindazokat a 
toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó 
vagy importőr rendelkezésére állnak, 
különös tekintettel azoknak a fogyasztók 
egészségére gyakorolt hatására, figyelembe 
véve többek között bármely, függőséget 
okozó hatást. A felsorolást a termékben 
található egyes összetevők súlyának 
csökkenő sorrendjében kell összeállítani. A 
kátrányra, nikotinra és szén-monoxidra 
vonatkozó adatok, valamint a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett kibocsátási adatok 
kivételével a gyártók és importőrök 
megadják az alkalmazott mérési 
módszereket. A tagállamok emellett 
előírhatják a gyártók vagy az importőrök 
számára, hogy az illetékes nemzeti hatóság 
által megkövetelt vizsgálatoktól eltérő 
vizsgálatokat is végezzenek annak 
érdekében, hogy értékeljék az anyagoknak 
az egészségre gyakorolt hatását, 
figyelembe véve többek között függőséget 
okozó tulajdonságukat és toxicitásukat.

adni. A lista megadja státuszukat, beleértve 
azt, hogy az összetevőket a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint regisztrálták-e, 
valamint az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti besorolásukat. A 
felsoroláshoz mellékelni kell ezeknek az 
összetevőknek az elégetett vagy el nem 
égetett formáira vonatkozó mindazokat a 
toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó 
vagy importőr rendelkezésére állnak, 
különös tekintettel azoknak a fogyasztók 
egészségére gyakorolt hatására, figyelembe 
véve többek között bármely, függőséget 
okozó hatást. A felsorolást a termékben 
található egyes összetevők súlyának 
csökkenő sorrendjében kell összeállítani.
Egy évvel ezen irányelv hatályba lépése 
után a dohánytermékek gyártói és 
importőrei benyújtják az összetevők 
listáját és a fent említett összes kapcsolódó 
információt. A tagállamok szankcionálják 
a dohánytermékek azon gyártóit és 
importőreit, akik a határidőn belül nem 
nyújtják be ezt a listát és a kapcsolódó 
információkat. A kátrányra, nikotinra és 
szén-monoxidra vonatkozó adatok, 
valamint a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett kibocsátási adatok kivételével a 
gyártók és importőrök megadják az 
alkalmazott mérési módszereket. A 
tagállamok emellett előírhatják a gyártók 
vagy az importőrök számára, hogy az 
illetékes nemzeti hatóság által megkövetelt 
vizsgálatoktól eltérő vizsgálatokat is 
végezzenek annak érdekében, hogy 
értékeljék az anyagoknak az egészségre
gyakorolt hatását, figyelembe véve többek 
között függőséget okozó tulajdonságukat 
és toxicitásukat.

Or. de
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Indokolás

Határidőt kell kijelölni annak érdekében, hogy a dohánytermékek gyártói ne halogathatssák a 
végtelenségig a lista benyújtását. A tagállamokat fel kell hatalmazni szankciók 
alkalmazására, ha nem tartják be a határidőt.

Módosítás 426
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 427
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A módosítás világossá teszi, hogy a célnak egy nyilvánosan elérhető weboldal is megfelel; 
nem szükséges, hogy a tagállamok egy teljesen új weboldalt hozzanak létre.

Módosítás 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén megállapítja és szükség esetén 
aktualizálja az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott információk benyújtásának 
formátumát. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén megállapítja és szükség esetén 
aktualizálja az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott információk benyújtásának 
formátumát. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 21. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

törölve

Or. de
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Módosítás 430
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be 
a piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, 
rendelkezésre álló belső és külső 
tanulmányokat. A tagállamok előírják 
továbbá a gyártók és az importőrök 
számára, hogy terméktípusonkénti és 
tagállami bontásban tegyenek évente 
jelentést az értékesítési volumenről 
(szálanként vagy kg-ban); az első év az 
ezen irányelv hatálybalépésének évét 
követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy később hogyan használnák fel az információkat.

Módosítás 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be 

törölve
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a piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, 
rendelkezésre álló belső és külső 
tanulmányokat. A tagállamok előírják 
továbbá a gyártók és az importőrök 
számára, hogy terméktípusonkénti és 
tagállami bontásban tegyenek évente 
jelentést az értékesítési volumenről 
(szálanként vagy kg-ban); az első év az 
ezen irányelv hatálybalépésének évét 
követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek.

Or. de

Módosítás 432
Izaskun Bilbao Barandica

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be 
a piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, 
rendelkezésre álló belső és külső 
tanulmányokat. A tagállamok előírják 
továbbá a gyártók és az importőrök 
számára, hogy terméktípusonkénti és 
tagállami bontásban tegyenek évente 
jelentést az értékesítési volumenről 
(szálanként vagy kg-ban); az első év az 
ezen irányelv hatálybalépésének évét 
követő teljes naptári év. A tagállamok adott 
esetben alternatív vagy további értékesítési 

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy 
terméktípusonkénti és tagállami bontásban 
tegyenek évente jelentést az értékesítési 
volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 
első év az ezen irányelv hatálybalépésének 
évét követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek. A 
tagállamok azt is előírhatják a gyártók 
számára, hogy nyújtsák be az új termékek 
bevezetése előtt végzett piackutatások 
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adatokat adnak meg annak biztosítása 
érdekében, hogy az ezen bekezdésben 
előírt, az értékesítési volumenre vonatkozó 
információk megbízhatók és hiánytalanok 
legyenek.

összefoglalóit, megjelölve a megcélzott 
célcsoportot és az alkalmazott 
kereskedelmi logikát, különösen a fiatalok 
tekintetében. 

Or. es

Módosítás 433
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be a 
piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, rendelkezésre 
álló belső és külső tanulmányokat. A 
tagállamok előírják továbbá a gyártók és az 
importőrök számára, hogy 
terméktípusonkénti és tagállami bontásban 
tegyenek évente jelentést az értékesítési 
volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 
első év az ezen irányelv hatálybalépésének 
évét követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek.

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be a 
piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, rendelkezésre 
álló belső és külső tanulmányokat. A 
tagállamok előírják továbbá a gyártók és az 
importőrök számára, hogy 
terméktípusonkénti és tagállami bontásban 
tegyenek évente jelentést az értékesítési 
volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 
első év az ezen irányelv hatálybalépésének 
évét követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek. Az 
összetevőket minden tagállamban 
egységes módon határozzák meg, a 
tagállamok által közösen használt 
egyértelmű listáról.

Or. fi
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Módosítás 434
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be a 
piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, rendelkezésre 
álló belső és külső tanulmányokat. A 
tagállamok előírják továbbá a gyártók és az 
importőrök számára, hogy 
terméktípusonkénti és tagállami bontásban 
tegyenek évente jelentést az értékesítési 
volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 
első év az ezen irányelv hatálybalépésének 
évét követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek.

(4) A tagállamok előírják a gyártók és az 
importőrök számára, hogy nyújtsanak be a 
piackutatásra és a különböző fogyasztói 
csoportok – beleértve a fiatalokat és a 
krónikus erős dohányosokat –
preferenciáira vonatkozó, az összetevőkkel 
és kibocsátással kapcsolatos, rendelkezésre 
álló belső és külső tanulmányokat. A 
tagállamok előírják továbbá a gyártók és az 
importőrök számára, hogy 
terméktípusonkénti és tagállami bontásban 
tegyenek évente jelentést az értékesítési 
volumenről (szálanként vagy kg-ban); az 
első év az ezen irányelv hatálybalépésének 
évét követő teljes naptári év. A tagállamok 
adott esetben alternatív vagy további 
értékesítési adatokat adnak meg annak 
biztosítása érdekében, hogy az ezen 
bekezdésben előírt, az értékesítési 
volumenre vonatkozó információk 
megbízhatók és hiánytalanok legyenek.

Or. el

Indokolás

E tanulmányok egy részének a fiatalok mellett a krónikus dohányosokra kellene szólnia.

Módosítás 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e cikk szerint a tagállamok 
számára, illetve a tagállamok által 

törölve
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benyújtandó adatokat és információkat 
elektronikus formában kell megadni. A 
tagállamok elektronikus formában 
tárolják az információkat, és biztosítják, 
hogy azokhoz a Bizottság folyamatosan 
hozzáférjen. Más tagállamok indokolt 
kérelem esetén férhetnek hozzá ezen 
információkhoz. A tagállamok és a 
Bizottság biztosítják a kereskedelmi titkok 
és más, bizalmas jellegű információk 
bizalmas kezelését.

Or. en

Módosítás 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az e cikk szerint a tagállamok 
számára, illetve a tagállamok által 
benyújtandó adatokat és információkat 
elektronikus formában kell megadni. A 
tagállamok elektronikus formában 
tárolják az információkat, és biztosítják, 
hogy azokhoz a Bizottság folyamatosan 
hozzáférjen. Más tagállamok indokolt 
kérelem esetén férhetnek hozzá ezen 
információkhoz. A tagállamok és a 
Bizottság biztosítják a kereskedelmi titkok 
és más, bizalmas jellegű információk 
bizalmas kezelését.

törölve

Or. de

Módosítás 437
Milan Cabrnoch

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

(5) Az e cikk szerint a tagállamok számára, 
illetve a tagállamok által benyújtandó 
adatokat és információkat elektronikus 
formában kell megadni. A tagállamok 
elektronikus formában tárolják az 
információkat, és biztosítják, hogy azokhoz 
a Bizottság folyamatosan hozzáférjen. 
Más tagállamok indokolt kérelem esetén 
férhetnek hozzá ezen információkhoz. A 
tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
kereskedelmi titkok és más, bizalmas 
jellegű információk bizalmas kezelését.

(5) Az e cikk szerint a tagállamok számára, 
illetve a tagállamok által benyújtandó 
adatokat és információkat elektronikus 
formában kell megadni. A tagállamok 
elektronikus formában tárolják az 
információkat. A Bizottság és a többi 
tagállam hozzáférhet az információkhoz. 
A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
kereskedelmi titkok és más, bizalmas 
jellegű információk bizalmas kezelését.

Or. cs

Módosítás 438
Renate Sommer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többi dohányterméknél nem kötelező 
megadni a kibocsátásra vonatkozó 
adatokat, mivel jelenleg nincsenek 
megfelelő mérési eljárások. 

Or. de

Módosítás 439
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A cigarettától és a sodort dohánytól 
eltérő dohánytermékek gyártói mindaddig 
mentesülnek a kibocsátásra és a hozamra 
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vonatkozó információszolgáltatás 
kötelezettsége alól, amíg uniós szinten 
létre nem jön egy megfelelő mérési 
módszer.

Or. de

Indokolás

A 2001/37/EK irányelv (31) preambulumbekezdése előírja, hogy a cigarettán kívüli többi 
dohánytermék esetében közösségi szintű szabványok és mérési technológiák kidolgozására 
van szükség.  A Bizottságot megfelelő javaslatok előterjesztésére kérték fel. Ezidáig nem 
történt előrelépés ezen a téren.

Módosítás 440
Petru Constantin Luhan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok arányos díjakat 
számíthatnak fel az olyan személyre 
szabott orvosságokért, amelyek kapcsán 
számukra e cikk értelmében információt 
nyújtottak be, és amelyek többek között 
rákban, légzőszervi, szív- és érrendszeri és 
ritka betegségekben szenvedő betegek 
esetében válnak szükségessé.

Or. en

Módosítás 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E cikk mindaddig nem alkalmazandó 
a cigarettától eltérő dohánytermékekre, 
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amíg a 4. cikk (4a) bekezdésében említett 
uniós mérési módszereket el nem 
fogadják.

Or. it

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

Módosítás 442
Daniël van der Stoep

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. nl

Módosítás 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

törölve

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.
A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 444
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a dohánytermékek 
gyártását és értékesítését. Továbbá eltörlik 
a dohánygyártáshoz nyújtott valamennyi 
támogatást. 
Időközben a dohánytermékek gyártásából 
és értékesítéséből származó valamennyi 
bevételt közvetlenül az egészségügyre, 
valamint a fiatal polgárokat a dohányzás 
jelentős egészségügyi kockázatairól 
tájékoztató információs kampányokra kell 
fordítani.

Or. en

Indokolás

Az azbeszt alkalmazását betiltották, mivel néhány tagállamban rákkeltő (súlyosan 
egészségkárosító) hatású elemet tartalmaz. Amenniyben a dohánytermékek több mint 70 ilyen 
elemet tartalmaznak, akkor a dohányzást mihamarabb be kell tiltani. Álságos a 
dohánytermékekből nagy menniységű adóbevételre szert tenni, de közben megpróbálni a 
dohánytermékek fokozatos betiltását a jelenlegihez hasonló irányelvek révén. 

Módosítás 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

(1) A dohánytermékek kizárólag az Ia. 
mellékletben felsorolt adalékanyagokat 
tartalmazhatják.
(2) Az alábbiakban felsorolt 
adalákanyagok nem kerülnek bele az Ia. 
mellékletbe:
a) a függőséget vagy a toxicitást fokozó 
adalékanyagok;
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b) vitaminok és egyéb olyan 
adalékanyagok, amelyek azt a benyomást 
keltik, hogy a dohányterméknek kedvező 
élettani hatása van, vagy az egészséget 
kevésbé veszélyezteti;
c) koffein, taurin és egyéb olyan 
adalékanyagok és élénkítő hatású 
vegyületek, amelyekhez az energia és a 
vitalitás képzete társul;
d) a kibocsátást elszínező tulajdonságú 
adalékanyagok. 
(3) Az olyan adalékanyagok, amelyek 
alkalmazásuk esetén jellegzetes ízérzetet 
kelthetnek a dohánytermékekben, nem 
használhatók a következőkben:
a) cigaretta,
b) cigarettasodrásra szánt dohány,
c) füstmentes dohány, kivéve a 
tüsszentésre szolgáló dohány,
d) az olyan összetevők, mint a füstszűrő, a 
papír, a csomagolás, a kapszulák vagy a 
ragasztóanyagok az a), b) és c) pont alá 
nem tartozó dohánytermékek esetében;
Nem megengedett más olyan technikai 
megoldás, amely lehetővé teszi az ízesítés 
vagy a füst intenzitásának módosulását.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
az 22. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az Ia. melléklet kiigazítása 
érdekében. Valamennyi, illetve konkrét 
dohánytermékcsoport esetében a Bizottság 
követelményeket vagy korlátozásokat 
fektethet le többek között a felhasználási 
területre, a legnagyobb megengedett 
mennyiségre, a koncentrációs 
határértékekre vagy a tisztasági 
előírásokra vonatkozóan. Az általa hozott 
intézkedéseknek az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság véleményén kell 
alapulnia és figyelembe kell vennie az 
1907/2006/EK rendeletet. 
(5) A tagállamok megtiltják az Ia. 
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mellékletben fel nem sorolt 
adalékanyagokat tartalmazó
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. de

Indokolás

A Parlament 2007/2105(INI) állásfoglalásában kérte az adalékanyagok engedélyezési 
eljárásának bevezetését. Az adalékanyagok közös pozitív listája jogilag egyértelművé teszi, 
mely anyagokat lehet a dohánytermékekben felhasználni. E módosítás eredményeképpen a 
bizottsági javaslat 6. cikkének fennmaradó részét el kell hagyni.

Módosítás 446
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

törölve

Or. cs

Módosítás 447
Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

törölve

Or. en
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Módosítás 448
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

törölve

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták nagy népszerűségre tettek szert (a 
dohánytermékek piacának jelentős szeletét képviselik) néhány uniós tagállamban. Más 
országokban az ízesített cigaretták elterjedtsége elhanyagolható, míg egyes országokban 
nincsenek jelen a piacon. Ezért a Biztottság által javasolt rendelkezések azon országok piacát 
érintenék a leghátrányosabban, amelyekben népszerűek az ízesített cigaretták, míg más 
tagállamok piacára gyakorlatilag semmilyen hatással nem lennének. Ez az intézkedés 
aránytalan, ezért el kell hagyni a szövegből.

Módosítás 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

törölve

Or. de

Módosítás 450
Marian-Jean Marinescu

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.

törölve

Or. en

Módosítás 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A -I. mellékletben nem felsorolt, vagy a 
szóban forgó mellékletben felsorolt, de 
nem a mellékletben foglalt követelmények 
szerint felhasznált adalékanyagok 
felhasználása tilos. A –I. melléklet 
kizárólag olyan anyagokat tartalmaz, 
amelyek nem felelnek meg az 
1272/2008/EK rendelet értelmében 
veszélyesnek minősített anyagok 
kritériumainak, és nem eredményeznek 
ilyen anyagokat az égés során. A -I. 
melléklet nem tartalmazhat ízletességet 
fokozó ízesítőt vagy anyagot. A Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a -I. melléklet 
létrehozása és módosítása érdekében a 22. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Túlságosan szűk hatókörű a korlátozás, ha csak a „jellegzetes ízesítést" adó adalékanyagokat 
érinti. Kizárólag a kifejezett jóváhagyással rendelkező adalékanyagok felhasználását szabad 
engedélyezni a dohánytermékekben. Az összes (magában vagy égés során) veszélyes anyag, 
illetve az ízletességet fokozó valamennyi ízesítő és adalékanyag felhasználása tilos. Az utóbbi 
megfelel a WHO iránymutatásainak, amelyek kimondják, hogy „A részes felek tiltás vagy 
korlátozás útján szabályozzák azokat az összetevőket, amelyeket az ízletesség fokozására lehet 
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használni a dohánytermékekben".

Módosítás 452
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják az ezen irányelv 
… mellékletében meghatározott ízesítők és 
ízesítések használatát.
A tagállamok nem tilják meg a mentol 
hozzáadását dohánytermékekhez.

Or. en

Indokolás

Az uniós szintű negatív jegyzék összeállítása elfogadható megoldás lenne. A mentolos 
cigaretták hosszú ideje jelen vannak a magyar piacon, mivel ezt a terméket hagyományosnak 
tekintik.

Módosítás 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű, ilyen formában forgalmazott
cigaretták és cigarettasodrásra szánt 
dohány forgalomba hozatalát.

Or. en

Indokolás

A cigaretták tartalmazhatnak bizonyos adalékanyagokat, de ki dönti el, hogy mi tekinthető a
„jellegzetes ízesítésűnek". A kulcskérdés az, hogy a dohánytermékeket a jellegzetes ízesítés 
feltüntetése nélkül forgalmazzák.
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Módosítás 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják azon
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek olyan adalékanyagot 
tartalmaznak, amelyek a dohány alapvető 
ízétől eltérő ízesítést hoznak létre vagy 
szabadítanak fel, a (2) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően.

Or. es

Indokolás

Az irányelv célja meghatározott, gyümölcs, gyógynövény vagy fűszer ízesítésű 
dohánytermékek betiltása. Ezt teszi szükségessé a bizottsági javaslat szövegének pontosítását 
annak érdekében, hogy megelőzzük a végtermék jellemzőit alapvetően meghatározó 
adalékanyagok megtiltását, feltéve, hogy az ilyen adalékanyagok nem kölcsönöznek a 
végterméknek a dohányétól vagy a mentolétól eltérő alapvető ízesítést.

Módosítás 455
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják az olyan 
adalékanyagot tartalmazó 
dohánytermékek forgalomba hozatalát, 
amelyek nem a dohányéval megegyező 
jellegzetes ízesítést biztosítanak.

Or. es
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Módosítás 456
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, illetve az olyan adalékanyagok 
forgalmazását, amelyeket a gyártást 
követően adhat – többek között a 
fogyasztó – a dohánytermékhez.

Or. en

Indokolás

E módosítást az Európai Orvosok Állanddó Bizottságától (CPME) érkezett levél ösztönözte.

Módosítás 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát; e célból a tagállamok megtiltják 
az olyan adalékanyagok – többek között 
gyümölcs, fűszer, gyógynövény, alkohol, 
cukorka, mentol, vanília, cukor és 
édesítőszerek – használatát, amelyek 
fokozhatják a dohánytermékek 
vonzóhatását, toxicitását és/vagy 
függőséget okozó tulajdonságát.

Or. en

Módosítás 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát, feltéve, hogy egyértelmű 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó 
adalékanyag fokozza a termék toxicitását 
vagy függőséget okozó tulajdonságát.

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes ízesítés használatát nem lehet tiltani, kivéve ha bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy fokozza a dohánytermék ártalmasságát. Minden dohánytermék ártalmas 
az egészségre, függetlenül az ízétől. Ezért egy termék nem tiltható be megfelelő indokolás 
nélkül.

Módosítás 459
Georgios Koumoutsakos

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát az EU-ban.

Or. el

Módosítás 460
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
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ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

ízesítésű, édes és cukorka ízesítésű
dohánytermékek forgalomba hozatalát.

Or. en

Módosítás 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megtiltják a jellegzetes 
ízesítésű dohánytermékek forgalomba 
hozatalát.

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

Or. en

Indokolás

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes 
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch.  Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Módosítás 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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jellegzetes ízesítésű terméket.

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való összhangot szolgálja.

Módosítás 463
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pl
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Módosítás 465
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok használhatnak a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagokat.

Or. en

Módosítás 466
Godfrey Bloom

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg az
adalékanyagok használatát.

Or. en

Módosítás 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 

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

nélkülözhetetlen cukor vagy egyéb 
adalékanyagok használatát.

Or. es

Indokolás

Nem szabad, hogy az irányelv szükségtelenül kárt okozzon az európai dohánytermesztésnek.
Ezért a jövőben szükségszerű az olyan összetevők használatának védelme, amelyek 
nélkülözhetetlenek a gyártáshoz; ilyen többek között a cukor, amelynek elhagyása 
ellehetetlenítené a Burley dohányfajta forgalomba hozatalát, így veszélyeztetné számos uniós 
dohánygazdaság életben maradását.

Módosítás 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Helyénvalóbb az „összetevő” fogalom használata a dohánytermékek előállítása kapcsán.

Módosítás 469
Jarosław Kalinowski

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok – például 
a cukor – használatát.
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adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.

Or. pl

Indokolás

A jellegzetes aromájú és ízesítésű cigaretták nagy népszerűségre tettek szert (a 
dohánytermékek piacának jelentős szeletét képviselik) néhány uniós tagállamban. Más 
országokban az ízesített cigaretták elterjedtsége elhanyagolható, míg egyes országokban 
nincsenek jelen a piacon. Ezért a Biztottság által javasolt rendelkezések azon országok piacát 
érintenék a leghátrányosabban, amelyekben népszerűek az ízesített cigaretták, míg más 
tagállamok piacára gyakorlatilag semmilyen hatással nem lennének. Ez az intézkedés 
aránytalan, ezért el kell hagyni a szövegből.

Módosítás 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 471
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok – például 
a cukor – használatát.
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Or. en

Indokolás

A „cukor” dohánytermékek gyártásához használt alapvető adalékanyagok egyik példájaként 
való kifejezett említése a szövegben egyértelműbbé teszi a helyzetet és garanciát nyújt a 
dohánytermelőknek. A javasolt változtatásnak köszönhetően egyértelművé válik, hogy a 
gyártási folyamat során a cukor hozzáadása, amely egyes dohányfajták (pl. a Burley) 
esetében elkerülhetetlen, továbbra is lehetséges lesz. Erre azért van szükség, mert ezek a 
dohányfajták a szárítási folyamat során elveszítik cukortartalmukat, míg más fajták, például a 
Virginia, megtartják azt.

Módosítás 472
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az „adalékanyagokra” vonatkozó fogalommeghatározás elhagyásából következő módosítás.

Módosítás 473
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket. Másfelől a 
tagállamok vállalják, hogy mindent 
elkövetnek a nélkülözhetetlennek mondott 
ízesítők – többek között bizonyos, 
egészségre káros hatást kifejtő cukrok, 
például a fruktóz és a glükóz –
használatának minimálisra 
csökkentéséért.

Or. fr

Indokolás

Az egészségre potenciálisan káros invert cukrokra vonatkozó 17a. preambulumbekezdés (új) 
módosításával összefüggő módosítás. A hozzáadott cukrok e csoportját tekinti felelősnek 
számos dohányszakértő a cigarettafüstben kialakuló formaldehid nagy részéért, amelyet a 
Nemzetközi Rákkutató Ügynökség 2009 óta karcinogén anyagként tart számon.

Módosítás 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű, illetve a fogyasztóra 
másodlagos negatív hatást kifejtő
terméket.

Or. en

Módosítás 475
Marit Paulsen

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

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

A 15. cikkben említett termékek 
kivételével, a tagállamok nem tiltják meg a 
dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok 
használatát, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket.

Or. en

Módosítás 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem tiltják meg a cigaretták 
és cigarettasodrásra szánt dohány
előállításához nélkülözhetetlen 
adalékanyagok használatát.
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jellegzetes ízesítésű terméket.

Or. en

Indokolás

Ha egy adalékanyag nélkülözhetetlen a dohánytermék előállításához, akkor azt nem lehet 
nélkülözni. Az irányelvnek nem az a célja, hogy megakadályozza a gyártókat abban, hogy 
nélkülözhetetlen adalékanyagokat használjanak a termékeikben.

Módosítás 478
Elena Oana Antonescu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok nem engedélyezik az olyan
adalékanyagok használatát a 
dohánytermékekben, amelyek:

– hozzájárulnak a dohánytermékek 
vonzóhatásához és ízletességéhez;
– függőséget okoznak vagy hozzájárulnak 
a dohánytermékek függőséget okozó 
hatásához;
– toxikus vagy karcinogén, illetve 
vélhetőleg karcinogén hatásúak;

Or. en

Módosítás 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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

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

A dohánytermékek előállításához 
nélkülözhetetlen adalékanyagok felvehetők 
az -I. mellékletbe, amennyiben ezek az 
adalékanyagok nem eredményeznek 
jellegzetes ízesítésű terméket és nem 
kapcsolódnak a dohánytermék 
vonzóhatásához.

Or. en

Indokolás

Borg egészségügyi biztos ismételt kijelentéseinek megfelelően a dohány legyen dohányízű.
Semmilyen ízesítés sem tekinthető nélkülözhetetlennek a dohány előállításához. Kizárólag az 
ízhatás nélküli és a vonzóhatáshoz nem kapcsolódó adalékanyagok lehetnek 
nélkülözhetetlenek a dohánytermékek előállításához.

Módosítás 480
Milan Cabrnoch

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. cs

Módosítás 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. de

Módosítás 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással van összhangban.

Módosítás 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 484
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e 
bekezdés alapján meghozott 
intézkedésekről. A harmonizálás 
érdekében a Bizottság az ebben a 
bekezdésben említetteknek megfelelően 
egyértelmű listát állít össze a tiltott 
összetevőkről, továbbá a tagállamokat 
felszólítják, hogy vállaljanak 
kötelezettséget a bekezdés olyan 
alkalmazására, ami a szabályozást 
szigorúbbá teszi.

Or. fi

Módosítás 485
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat6 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. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyoldalúan és alapvetően módosíthatja az irányelvet, ha felhatalmazást kap arra, 
hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az összetevők 
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szabályozását célszerűbb az együttdöntési eljárás keretében megvalósítani.

Módosítás 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

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. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

törölve

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

Or. en

Indokolás

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


